
17de vergadering: vaste
Commissie voor verkeer en
waterstaat*

Donderdag 11 maart 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Esselink

Aanwezig zijn 8 leden der Kamer, te
weten:

Eisma, J.T. van den Berg, Esselink,
Feenstra, Akkerman, Reitsma, Te
Veldhuis en Willems,

en mevrouw Maij-Weggen, minister
van Verkeer en Waterstaat, die
vergezeld is van enige ambtenaren.

Aan de orde is de behandeling van:
- het regeringsstandpunt

financiering waterbeheer
(22728)

De voorzitter: Vandaag behandelen
wij de reactie van de regering op de
voorstellen van de
commissie-Zevenbergen betreffende
de financiering van het waterbeheer.
Ik heet de minister en haar
medewerkers welkom. Mij is
medegedeeld dat minister Alders
niet aanwezig kan zijn. Mevrouw
Maij-Weggen zal de honneurs
namens de regering waarnemen en
dit zal haar ongetwijfeld goed
afgaan.

Het lijkt mij goed, dat wij de
volgorde hanteren die op het
"groentje" is aangegeven en dat wij
dus beginnen met de woordvoerder
van de CDA-fractie. Ik ga ervan uit
dat men zich aan de opgegeven
spreektijden houdt, waarbij ik
opmerk dat het ook korter mag!

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!

De afgelopen jaren is de financiering
van het waterbeheer in deze Kamer
meerdere keren aan de orde
geweest. De eerste aanzetten voor
een meer structurele kant van de
financiering staan aangegeven in de
notitie Omgaan met water en in de
belangrijke Nota financiering van het
waterbeheer. De derde Nota water–
huishouding is aanleiding geweest
om de totale financiering van het
waterbestel nog eens nader onder de
loep te nemen.

Deze opdracht is aan de
commissie-Zevenbergen verstrekt.
Wij hebben deze opdracht
besproken in een uitgebreide
commissievergadering in 1992.
Naderhand is deze opdracht uitge–
breid onder andere naar aanleiding
van een motie die werd ingediend
door het CDA en de PvdA. In alle
eerhjkheid constateer ik dat de
opdracht volledig is uitgevoerd. Over
de resultaten daarvan kom ik nog te
spreken.

Het gedecentraliseerde water–
beheer blijft ook in de toekomst
belangrijk. Dat zal met name moeten
plaatsvinden in de "all-in-water–
schappen", hetgeen meerdere keren
hier naar voren is gebracht.

Integraal waterbeheer vraagt van
waterschappen een bredere kijk op
hun taak. De CDA-fractie onder–
steunt dit. De commissie-Zeven–
bergen heeft naar het oordeel van
onze fractie goed werk verricht. Het
rapport is duidelijk, samenhangend
en het geeft bruikbare suggesties
voor bestaande knelpunten. Wij
hebben hier waardering voor. De
minister onderschrijft de meeste
aanbevelingen. Terecht worden

enkele aanbevelingen in een wat
breder kader geplaatst Dit behoort
ook tot de taak en de rol van de
minister van Verkeer en Waterstaat.

De Commissie onderzoek financie–
ringsstelsel waterbeheer, de
commissie-Zevenbergen dus, streeft
terecht naar een financierings–
structuur die past bij het integrale
waterbeheer. De minister van
Verkeer en Waterstaat dient ervoor
te zorgen dat er goed afgestemde
plannen zijn tussen provinciaal en
rijksniveau. Bij reahsatie van
integraal waterbeheer hebben de
waterschappen uiteraard een
centrale rol. Knelpunten in de finan–
ciering van integraal waterbeheer
moeten zoveel mogelijk worden
opgelost. Mijn fractie onderschrijft
de belangrijke uitgangspunten van
"belang-betaling-zeggenschap" en
de "vervuiler betaalt". Vanuit die
twee belangrijke uitgangspunten
zullen wij alle voorstellen van de
minister moeten beoordelen.

Uitbreiding van een aantal
heffingen en omslagplichten is
noodzakelijk. Ik wijs er nu op dat er
vooral gewaakt moet worden voor
onnodige lastenverzwaringen. De
lasten voor de burger zijn namelijk
toch al hoog. Wij zullen er dus zeer
zorgvuldlg mee om moeten gaan.
Daarom zal er meer gekeken moeten
worden naar een betere besteding
van de huidige middelen dan dat er
in eerste instantie wordt nagegaan
op welke wijze er nog meer
heffingen opgelegd kunnen worden,
waarmee de lasten van de burgers
verhoogd worden. De CDA-fractie
legt dus de nadruk op een betere
besteding van de huidige middelen
en een verantwoorder manier van
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heffen. Dat betreft de doelmatigheid
van de heffingen. Deelt de minister
die visie?

Terecht wijst zowel de minister als
de commissie op de "brede kijk": de
waterbeheerder moet zich niet
uitsluitend richten op het water,
maar ook op de relevante omgeving.
Dit houdt ook een onderling goede
afstemming in van de verschillende
plannen ter zake van de taakuit–
oefening van de waterbeheerder.
Waterschappen hebben volgens ons
ook een maatschappelijke verant–
woordelijkheid. Die is in de loop der
jaren breder geworden.

De CDA-fractie deelt de opvatting
van de commissie en van de minister
dat het onderscheid in de diverse,
voor het waterbeheer bestemde
financieringsinstrumenten noodza–
kelijk blijft, mede in verband met de
legitimatie van de te nemen maatre–
gelen. Voor het kwantiteitsbeheer
behoeft er wat dat betreft weinig te
veranderen, behalve de introductie
van de ingezetenen, de vertegen–
woordiging en de pachters in het
bestuur. Daar is men ook volop mee
bezig. De financiering van het
integraal waterbeheer krijgt daardoor
op zich ook een breder draagvlak.

Maar voor het kwaliteitsbeheer zijn
er wel een aantal wijzigingen
noodzakelijk. Mijn fractie deelt met
nadruk de opvatting van de minister
om bij de financiering van het water–
kwaliteitsbeheer het bestemmingska–
rakter te handhaven. Koppeling van
heffing aan vergunning wordt
derhalve ook terecht door de
commissie afgewezen. De Neder–
landse situatie leent zich daar niet
voor. Uitbreiding van een heffing
betreffende lozing van organische
halogeenverbindingen is op zich te
verdedigen, aangezien deze stoffen
leiden tot kosten in verband met het
waterkwaliteitsbeheer. Wij wachten
wat dat betreft de wetswijziging van
de minister af. Daarbij dient er wel
zoveel mogelijk sprake te zijn van
harmonisatie van de maatstaf bij de
verschillende stoffen. Ook hierop
vernemen wij graag de reactie van
de minister.

De commissie-Zevenbergen komt,
alles afwegende, tot de conclusie dat
de introductie van het zogeheten
waterspoor niet leidt tot verbetering
van de kostentoedeling en evenmin
tot terugdringing van de verdroging.
Dat zijn twee belangrijke uitgangs–
punten. De regering acht het

standpunt van de commissie valide
op grond van de optiek van het
waterbeheer. Handhaving van het
huidige maatschappelijke
aanvaardbare heffingensysteem voor
woonruimten ligt dan eigenlijk ook
voor de hand. Dat systeem bevat een
differentiatie in de heffing voor
eenpersoonshuishoudens. Maar er
blijft een probleem bij de tweeper–
soonshuishoudens. In dat kader
ontvangen wij ook veel reacties uit
de samenleving. Die verdelmg is in
feite scheef. Immers, onder alle
omstandigheden moeten die
huishoudens betalen voor drie
inwonerequivalenten. Ziet de
minister nog kans om deze onrecht–
vaardigheid in het huidige systeem
op te lossen?

De heer Te Veldhuis (VVD): De
heer Reitsma weet ook dat de
omslag naar drie en vervolgens bij
uitzondering naar één op praktische
overwegingen is gebaseerd. Een
daarvan is om allerlei perceptie–
kosten te voorkomen. Als hij nu een
verdere differentiatie wil van drie en
één naar twee, is hij dan ook van
mening dat huishoudens, bestaande
uit vier, vijf of zes personen, die
dienovereenkomstig met vier, vijf en
zes aangeslagen moeten worden?
Dat zou in zijn gedachtengang heel
logisch zijn. Dan sla je immers om
naar het werkelijke aantal bewoners
en dat is absoluut geen forfaitaire
aanslag meer. Ik pleit daar niet voor,
want de perceptiekosten zullen
fenomenaal hoog worden. Maar als
je verder wilt gaan differentiëren -
van drie en één ook nog naar twee -
is het dan niet logisch dat je ook nog
verder naar boven gaat differen–
tiëren? Ik pleit daar overigens niet
voor, maar het zou wel logisch in uw
gedachtengang zijn.

De voorzitter: Zullen wij met elkaar
afspreken dat interrupties een debat
verlevendigen, maar in elk geval kort
en bondig moeten zijn en zich in
vragende vorm moeten bewegen, ter
verbetering van het betoog dat aan
de orde is, en niet een betoog in
zichzelf dienen te zijn?

De heer Reitsma (CDA): Dat hjkt mij
juist, voorzitter, omdat mijn vraag bij
de heer Te Veldhuis leidt tot een
filosofie die ik niet deel. De
CDA-fractie is van mening dat wij
het systeem zo eenvoudig mogelijk

dienen te houden. Ik pleit dus niet
voor een nog verdere differentiatie.
Mijn enige vraag is of de verhouding
tussen eenpersoonshuishoudens en
anderen wel berust op een
evenwichtige keuze, waar het betreft
de verhouding van éèn inwonerequi–
valent staat tot drie. Ik wil daar graag
een nader oordeel van de minister
over vernemen, namelijk of je
misschien niet moet overwegen daar
een andere verhouding te kiezen.
Maar ik beoog geen verdere diffe–
rentiatie, want wij houden van
eenvoud en vinden dat wetten
eenvoudig moeten blijven.

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
Om de vraag nog wat preciezer toe
te spitsen: gaat het de heer Reitsma
erom de differentiatie sowieso te
verwijderen en er zoveel mogelijk
één systeem op na te houden, een
systeem van drie inwonerequiva–
lenten?

De heer Reitsma (CDA): Dat gaat
mij wat te ver.

Minister Maij-Weggen Wij moeten
ons voorbereiden op het antwoord
en dan wil ik graag weten waar u
precies naar toe wilt.

De heer Reitsma (CDA): Wij
aanvaarden twee tarieven, maar in
het verschil tussen het eerste en het
tweede zit een stuk onrechtvaar–
digheid, met name naar de tweeper–
soonshuishoudens toe. De vraag is
of er, met behoud van de solidari–
teitsgedachte bij het heffingen–
systeem, toch nog eens kan worden
gekeken of daar een wijziging in kan
komen.

De heer Te Veldhuis (VVD): In
welke richting gaan uw gedachten
dan wel?

De heer Reitsma (CDA): Ik leg de
vraag aan de minister voor; ik heb
daar nog geen afgewogen oordeel
over. Ik denk dat het een moeilijk
punt is om daar een concrete
oplossmg voor te zoeken. Maar
misschien heeft de heer Te Veldhuis
daar ook ideeën over; ik wacht dat
af.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Als je een
vraag stelt, heb je daar natuurlijk een
bedoeling mee. Mijn vraag is, wat de
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bedoeling is van de heer Reitsma.
Wil deze ook naar een heffing voor
tweepersoonshuishoudens?

De voorzitter: U zult vermoedelijk
een antwoord krijgen. De heer
Reitsma vervolgt zijn betoog.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De bewmdslieden hebben, na de
rapportage in het rapport-Zeven–
bergen en na het regeringsstandpunt
daarover, inmiddels een brief
geschreven omtrent het waterspoor,
als alternatief voor de huidige forfai–
taire benadering. De CDA-fractie
onderschrijft in algemene zin de
maatregelen die voorgesteld zijn in
het actieplan Waterbesparing. De
verdrogingsproblematiek dient
effectief bestreden te worden, wat
ons betreft met name via de
invalshoek van de provincie en vooral
op grond van de voorstellen die in
het actieplan staan inzake de
aanschaf van waterbesparende
voorzieningen.

De invoering van een nieuw water–
tariefsysteem roept nogal wat vragen
op ten aanzien van de effectiviteit,
de praktische uitvoerbaarheid, de
fiscaal-juridische consequenties en
de bestuurbaarheid, maar ook ten
aanzien van de koopkrachteffecten
bij met name de grotere gezinnen,
vooral binnen de lagere inkomens–
groepen. De rapportage van het
onderzoek neemt die scepsis, wat
ons betreft, ook niet weg.

Er komen nogal wat bezwaren naar
voren en wij delen die bezwaren. Ik
wijs er bijvoorbeeld op dat de VNG
maar ook de Unie van Water–
schappen er niet achter staan; zij zijn
afwijzend. Daarmee ontbreekt het
draagvlak, terwijl dat juist voor het
introduceren van het waterspoor,
waar de verontreinigingsheffing en
de rioolheffing bij betrokken zijn, van
essentieel belang is. In de tweede
plaats ziet mijn fractie niet helemaal
de relatie tussen de capaciteit van de
riolering en de zuivering enerzijds en
het drinkwater anderzijds, terwijl
water bepalend gaat worden. Het
derde bezwaar is dat het standpunt
van de regering om de wettelijke
belemmeringen in de WVO weg te
nemen, gebaseerd is op honorering
van de wens van het veld, terwijl nu
vanuit de Unie en de VNG aange–
geven is dat dit niet een breed
gedragen wens is. Feitelijke bespa–
ringsmogelijkheden zullen wat ons

betreft ook via andere instrumenten
gerealiseerd kunnen worden; ik heb
er al enkele genoemd. Bovendien is
een groot probleem dat 20% van de
bemetering nog niet klaar is. Als op
heel korte termijn tot aanleg van
deze laatste 20% zou worden
overgegaan, zou daarvoor een inves–
tering van 1 mld. nodig zijn, wat tot
verhoging van de kosten zou leiden.
Ik pleit er wel voor, een programma
op te zetten om de komende jaren
de bemetering wel te realiseren,
omdat dat de voorkeur verdient
boven het alternatief waarop ik nog
zal ingaan. Wij zijn bang voor
bepaalde koopkrachteffecten.

De heer Eisma (D66): De heer
Reitsma sprak van het gemis aan
draagvlak en noemde in dit verband
de VNG en de Unie van Water–
schappen. Het draagvlak is echter
wel wat breder.

De heer Reitsma (CDA): De water–
schappen, met als vertegenwoor–
digend orgaan de Unie van Water–
schappen, vormen het draagvlak
voor de verontreinigingsheffing; de
gemeenten, met als vertegenwoor–
digend orgaan de VNG, vormen het
draagvlak voor de rioolheffing. De
VNG heeft zich in haar recente brief
zeer afwijzend tegenover de
voorstellen opgesteld. Bovendien
behoeft voor de rioolheffing landelijk
niets te worden geregeld. De
gemeenten hebben alle vrijheid om
de heffing te koppelen of een andere
systematiek wil toepassen. Als van
bovenaf een systeem van waterspoor
wordt opgelegd, moet er wel een
draagvlak zijn voor de twee
heffingen die daaraan worden
gekoppeld en waaraan dan
bovendien een ander betalings–
systeem is verbonden.

Op grond van deze overwegingen
komt het CDA tot de conclusie dat
het voor de korte termijn niet zinvol
is om de systematiek van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
te wijzigen. Wel blijft de noodzaak
bestaan het watergebruik terug te
dringen. Daarom is het beter het
huidige watertarief - dat bestaat uit
een vast en een variabel deel - om te
zetten in een tariefsysteem met
bijvoorbeeld een gedifferentieerde
tariefopbouw. Dit leidt tot een
progressief watertarief. De prijs
wordt dan sterk afhankelijk gemaakt
van het waterverbruik.

De CDA-fractie heeft al eerder
gepleit voor verdere variabilisatie.
Het vastrecht kan naar ons oordeel
worden afgeschaft, waarmee de
waterprijs volledig bepaald wordt
door het verbruik. Ook zou binnen de
bestaande heffingensystematiek
gestreefd kunnen worden naar één
gemeenschappelijke nota, waarbij
wordt "meegelift" met andere belas–
tingen. In bepaalde gebieden wordt
dit al gedaan en wij vinden dat dit
verder gestimuleerd zou moeten
worden. Wij zijn van mening dat de
perceptiekosten nog wel lager
kunnen worden. Een groot probleem
hierbij overigens schuilt in de BTW.
Ik roep de minister op in overleg te
treden met de staatssecretaris van
Financiën om een dusdanige regeling
te maken dat er geen extra BTW
behoeft te worden overgeheveld. Is
het voorts met het oog op een
gemeenschappelijke nota mogelijk
de peildatum van de verschillende
heffingen gelijk te stellen, bijvoor–
beeld op 1 januari?

De heer Te Veldhuis (VVD): Op
zichzelf ben ik het wel eens met de
gedachte de prijs directer aan het
waterverbruik te koppelen. Kan de
heer Reitsma ons echter meedelen
wat de consequenties hiervan
zouden zijn voor bijvoorbeeld de
drankindustrie en de conservenin–
dustrie, die beide grote waterver–
bruikers zijn? Of wil hij de indus–
trieën van dit systeem uitsluiten?

De heer Reitsma (CDA):
Uitgangspunt moet blijven dat het
waterverbruik in ons land moet
worden teruggedrongen, conform
het gestelde in de motie-Lansink/Van
Rijn-Vellekoop. Dat betekent dat wij
dat serieus moeten nemen. Dat
kunnen de provincies niet alleen. Dat
zal dus ook gerealiseerd moeten
worden door zorgvuldig om te gaan
met het gebruik van kraanwater. Het
zal, of het nu om huishoudens gaat
of om bedrijven, noodzakelijk zijn dat
er een prijsprikkel komt voor de
grootverbruikers. Ik vind het niet de
taak van de Tweede Kamer om te
bepalen hoe die differentiatie precies
moet zijn. Ik vind dit zelfs geen taak
voor de minister. Dat moet men nu
overlaten aan de waterleidingmaat–
schappijen. Zij dienen een signaal te
krijgen dat er, om beleidsmatige
overwegingen, een grotere prijs–
prikkel moet komen. Tot die
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algemene lijn zou ik dit willen
beperken. Daaruit spreekt vanzelf–
sprekend dat de grootverbruikers in
de industrie via zo'n prijsprikkel een
hogere rekening gepresenteerd
kunnen krijgen.

De heer Feenstra (PvdA): U spreekt
al voor de tweede keer over het
inbouwen van een prijsprikkel, met
name door het betrekken van een
deel van het vastrecht in de
kubieke-meterprijs. Hoe groot kan
die prikkel zijn?

De heer Reitsma (CDA): Allereerst
houd ik een pleidooi voor het buiten
beschouwing laten van het vastrecht.
Dat dient versleuteld te worden in
het watertarief, te weten budgettair
neutraal onder de huidige omstan–
digheden. In de tweede plaats
bepleit ik om van het watertarief een
gedifferentieerd tarief te maken.
lemand die weinig water gebruikt,
betaalt een relatief lage waterprijs
per liter en iemand die veel gebruikt,
betaalt over dat meergebrulk dus ook
meer. Er zijn bepaalde waterleiding–
maatschappijen, onder andere de
WMO, die een soortgelijk systeem al
kennen. Dat systeem spreekt de
CDA-fractie aan.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Mag ik uit het antwoord
van de heer Reitsma concluderen dat
hij vindt dat de concurrentiepositie
van het Nederlandse bedrijfsleven,
met name in de dranken– en conser–
venindustrie, op dit punt door een
hogere waterheffing mag worden
aangetast? Gaat de heer Reitsma
binnen zijn fractie ook voorstellen
om met energie hetzelfde te doen?
Daar hebben wij immers te maken
met grootgebruikerstarieven die juist
lager zijn dan de tarieven voor de
burgers, mede ook vanwege de
concurrentiepositie en de werkgele–
genheid?

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De vraag over energie is een open
deur voor mij. De CDA-fractie is
daarover helder geweest. Op de
vraag hoe dat nu precies gedetail–
leerd voor huishoudens of bedrijven
zal moeten gebeuren, kan ik
antwoorden dat de Tweede Kamer
zich daarmee niet in detail moet
bezighouden Er moet slechts een
algemeen signaal voor een prijs–
prikkel gegeven worden. Wat de

koopkrachteffecten en de concurren–
tiepositie betreft, zullen wij voor een
systeem moeten kiezen dat verant–
woord is. Die verantwoordelijkheid
wil ik graag bij de watermaatschap–
pijen leggen.

Voorzitter! Over de diffuse
bronnen wil ik het volgende
opmerken. Er is sprake van vervuiling
van het oppervlaktewater. In principe
zal men de kosten moeten dragen
van het waterkwaliteitsbeheer. De
commissie geeft een aantal adviezen
voor het regenwater, de scheepvaart,
de huishoudens, de agrarische
sector en het storten van rioolwater.
Terecht komt de commissie niet met
het voorstel om voor regenwater dat
afkomstig is van verharde opper–
vlakten, heffingen te introduceren.
Daar is de relatie met "de vervuiler
betaalt" onvoldoende aanwezig.
Bedrijven en inwoners betalen op
een andere manier daaraan al een
bepaalde bijdrage. Nuancering is
noodzakelijk ten aanzien van het
voorstel van de commissie om
gemeenten, als beheerders van de
riolering, een heffing op te leggen
voor het lozen van regenwater dat
afkomstig is van verharde opper–
vlakten, door middel van overstorting
uit gemengde rioolstelsels.
Gemeenten zullen in onze ogen een
hoge prioriteit moeten geven aan
investeringen in het gemeentelijke
rioleringsbeheer. Als men nu
heffingen zou introduceren, zou dat
averechts werken op de investe–
ringen die in die gemeenten op dit
ogenblik zo noodzakelijk zijn.
Daarom delen wij het standpunt van
de minister dat zij in dezen afwijkt
van het voorstel van de commissie.

Wat de scheepvaart betreft, is het
duidelijk dat er geen heffing geheven
kan worden, omdat dit in strijd zou
zijn met de Akte van Mannheim.
Daarom kan en moet er ook geen
heffing geïntroduceerd worden.

Wat de huishoudens betreft, deelt
mijn fractie het standpunt van de
commissie en de minister.

Wij vinden het voorts verstandig
dat de minister uiteindelijk besloten
heeft, geen heffing te leggen op de
agrarische sector. Deze sector is
momenteel bezig met forse inspan–
ningen die gericht zijn op verbetering
van de milieumaatregelen. Dan heb
ik het over de bestrijdingsmiddelen
en de mestverwerking. Het zou te
veel van het goede zijn en het
andere beleid frustreren als je vanuit

de watergedachte thans een forfai–
taire heffing zou introduceren.
Daarom deelt mijn fractie de
conclusie die de regering uiteindelijk
heeft getrokken.

De heer Feenstra (PvdA): Is de heer
Reitsma niet van mening dat de
industrie, de burgers en andere
sectoren op dit moment vanwege het
milieu met hoge investeringslasten
worden geconfronteerd? Moet je dan
niet zeggen dat, als het voor andere
sectoren geldt, het ook voor de
landbouw mag gelden en dat de
landbouw dus ook voor een heffing
mag worden aangeslagen?

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De commissie kwam tot de conclusie
dat er zich in de landbouw diffuse
lozingen voordoen. De CDA-fractie
ontkent dat niet; zij ziet dat. Wij
vinden ook dat er iets aan gedaan
moet worden, maar wij zouden het
te veel van het goede vinden om op
dit moment een heffing te introdu–
ceren. Wij denken dat, als je nu een
nieuwe financieringsstroom wilt
introduceren, de andere twee
belangrijke milieuvraagstukken waar
de agrarische sector op het ogenblik
volop mee bezig is en zijn handen vol
aan heeft in feite worden gefrus–
treerd en dat het averechts werkt.
Wij denken dat het thans te veel van
het goede is. Daarom delen wij de
opvatting van de regering dat er
geen heffing moet worden geïntro–
duceerd voor de agrarische sector.

De commissie is gekomen met een
voorstel om de waterkwaliteits–
omslag te introduceren. Mijn fractie
kan daarmee instemmen. Met de
introductie van een rijksleges zijn wij
ook akkoord. Het sluit aan bij de
kamerbrede motie en het
wetsvoorstel dat wij hebben
gesteund.

De financiering van de waterbo–
demsanering zal in de komende jaren
grote bedragen vereisen. Er zijn
diverse kostenramingen, maar het is
wel duidelijk dat het geweldig hoge
bedragen zullen worden. De vraag is
waar je een hogere prioriteit aan
moet stellen: de droge– of de natte–
bodemsanering. Dit belangrijke
discussiepunt is deze week ook in de
Kamer aan de orde geweest. Mijn
fractie is van mening dat het kabinet
zo snel mogelijk met een financie–
ringsstructuur moet komen die zowel
voor het Rijk als voor de regionale
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kwaliteitsbeheerders gelijk is. Ik heb
daar bij de discussie over de Derde
nota waterhuishouding ook nadruk–
kelijk op gewezen. De CDA-fractie
kan in beginsel instemmen met de
door de commissie voorgestelde
financieringsstructuur, mede omdat
deze goed aansluit bij de structuur
van de bodemsaneringswetgeving.
De 10% bij de kwaliteitsbeheerders
is wat ons betreft dan ook verde–
digbaar. Het is belangrijk om daar
voorlopig mee te starten, er
minstens vijf jaar mee te werken en
dan een evaluatie te houden.

De commissie stelt voor om een
algemene verdeelsleutel vast te
stellen bij samenloop van belangen,
zoals waterkwaliteitszorg en vaarwe–
genbeheer. De minister heeft die
suggestie niet overgenomen. Toch
zijn wij van mening dat een dergelijk
systeem op zichzelf helderheid
verschaft. Ik zou toch een nadere
reactie van de minister willen horen
waarom zij deze suggestie niet heeft
overgenomen.

De regering komt tegemoet aan de
vraag om in de komende tijd met een
vergelijkbare regeling te komen zoals
bij de droge bodems. Ik heb er zonet
al op gewezen dat spoed geboden is,
omdat het van groot belang is.
Wanneer komt de minister met
wetgeving? Had dit stukje wetgeving
niet in de huidige wet, die thans
onder het parlement ligt, alsnog
kunnen worden meegenomen? Ik zou
daar toch een oordeel van de
minister over willen vernemen. Ik
denk dat het nu te laat is, omdat het
gisteren al in de Tweede Kamer in
eerste termijn aan de orde is
geweest. Toch vraag ik waarom het
kabinet dat niet heeft overwogen.

De sanering van de bodem van
rijkswateren dient in beginsel uit de
algemene middelen gefinancierd te
worden. Dat moet wat ons betreft
dezelfde systematiek zijn. Kan de
minister aangeven welke middelen in
de komende jaren worden uitge–
trokken voor de waterbodemsanering
uit de algemene middelen en uit de
WVO-heffing?

Mijn fractie kan instemmen met de
continuering van de rijksheffing op
zuurstofbindende stoffen. Wel zal
een heroverweging gemaakt moeten
worden inzake de bestemming van
de opbrengst. De beheerskosten
mogen in beginsel in rekening
gebracht worden bij de lozers op
rijkswateren. Gewaakt moet worden

tegen vervuiling van het kosten–
begrip. Alleen die kosten die in
redelijkheid toegerekend kunnen
worden, moeten hieronder gebracht
worden. Het gaat daarbij om de
specifieke beheerskosten. Hoe wordt
dit gecontroleerd? Waar wordt de
scheiding gemaakt? Kan het overleg–
orgaan waterbeheer dit niet jaarl i jks
vaststellen? Anders krijgen wij
hierover jaarlijks in de Kamer een
discussie. Kan de minister jaarlijks
een rapportage in de begroting
geven? De vraag rijst of controle,
handhaving en vergunningverlening
uit een rijksheffing betaald moeten
worden. In het milieubeleid is dat
niet het geval. Ik ben van mening dat
wij die systematiek overeind moeten
houden.

Ik kom op de zware metalen.
Tijdens de plenaire behandeling van
de WVO heeft mijn fractie een motie
ingediend over de reductie met 50%
voor de waterschappen. Ik heb die
motie uit hoffelijkheid aangehouden
tot dit debat. Het spreekt voor
zichzelf dat mijn fractie die motie
recht overeind houdt en de komende
weken in stemming zal brengen. De
rapportage van de commissie en het
standpunt van de minister hebben op
dit punt geen nieuws opgeleverd. Ik
roep de minister op, met wettelijke
maatregelen te komen teneinde dit
per 1 januari 1994 geregeld te doen
zijn.

Ik realiseer mij goed dat het
betaald moet worden. Ik geef
daarvoor enige suggesties. Naar het
oordeel van de CDA-fractie kunnen
de uitkeringsregelingen die er nu nog
zijn fors verlaagd worden. Ik heb
signalen gekregen dat daar een
draagvlak voor is. Ik heb de indruk
dat de berekeningen voor de
heffingen die de komende jaren
geïntroduceerd zullen worden niet
alle geldstromen bevatten. Er moet
nog eens kritisch gekeken worden
naar bepaalde kosten die nu toege–
rekend en uit de heffingen gefinan–
cierd worden. Wellicht moeten deze
uit de algemene middelen worden
betaald. Ik wacht een voorstel van de
minister af.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dit
punt is tijdens de vorige discussie
blijven hangen. Als je de communale
zuiveringsinstallaties met 50%
reduceert voor hun effluentheffing,
dan zullen deze kosten toch niet
compenserend in rekening worden

gebracht bij de 100 bedrijven die
nog op dat zelfde rijkswater lozen?

De heer Reitsma (CDA): Het moet
uit de lengte of uit de breedte
gefinancierd worden. Zo eenvoudig
is het. Niks is er voor niks, zelfs
water niet. Ik heb een aantal
suggesties gegeven waarmee wij
qua financiering een aardig eind
komen. Ik hoor graag van de minister
hoe zij daartegen aankijkt.

Bij het behandelen van het
wetsvoorstel inzake de zware
metalen is ook het fosfaat aan de
orde gekomen. Het is uit het
wetsvoorstel gehaald. Toch blijkt in
de cijfermatige opbouw van de
heffingen de opbrengst van fosfaat
nog steeds voor te komen. Die
opbrengst is er niet en komt er ook
niet. Wat is de minister van plan?

Terecht gaat zij niet door met de
uitkeringsregelingen. Mijn fractie had
daarvoor gepleit. De commissie
heeft gepleit voor een zogenaamde
overgangsregeling als stimulering
van saneringen van lozingen van
afvalwater. De minister heeft dat
idee gedeeltelijk overgenomen.
Waarom heeft zij het niet in zijn
geheel overgenomen?

Mijn fractie vindt het jammer dat
de commissie en de minister de
heffingsbevoegdheid en de inning
van heffingen voor het Rijk niet
willen overdragen aan de aanpalende
waterkwaliteitsbeheerders. Wij zien
daar nogal wat voordelen in en dit
was ook de gedachte achter de
motie-Van der Vaart/Reitsma.

De financieringsstructuur van het
kwaliteitsbeheer van grondwater kan
volgens de commissie op het gebied
van de limitatieve en de beperkte
bestedingsmogelijkheden van de
heffing inzake de Grondwaterwet
nog verbeterd worden. Mijn fractie
deelt dit standpunt. Ik ben van
mening dat herstelmaatregelen
inzake grondwateronttrekking in feite
uit de heffing betaald moeten
kunnen worden. Ik wijs er echter op
dat wij ervoor moeten oppassen dat
de heffing niet te hoog wordt. Wij
moeten er ook voor oppassen dat
niet alle kleine gebruikers onder de
heffing vallen, want dan zijn hoge
perceptiekosten het gevolg, terwijl
de opbrengst beperkt is. Dit
vraagstuk moet in relatie worden
bezien met de discussie over de
verbruiksbelasting. Mijn fractie is er
voorstander van dat de provinciale
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heffing een bestemmingsheffing
blijft. Een eventuele verbruiksbe–
lasting op milieugrondslag is in feite
een gewone belasting. Dat onder–
scheid willen wij met nadruk
handhaven.

Aanpassing van een aantal wetten
is nodig, ook op korte termijn. Een
goede voorbereiding is vereist en
daarom vraag ik de minister -
vandaag mondeling of later schrif–
telijk - wat haar plannen voor het
komende jaar zijn. Enkele zaken
moeten binnen een jaar geregeld
worden. Ik pleit voor zoveel mogelijk
bundeling van de rapportages over
de toestand van het water. De
voorstellen voor nadere wetten of
heffingen moeten als uitgangspunt
een rechtvaardiger kostenverdeling
hebben. Een stijging van de lasten
moet voorkomen worden. De
opbrengst behoeft niet verhoogd te
worden, maar er dient beter aange–
sloten te worden bij de twee belang–
rijke uitgangspunten die ik aan het
begin van mijn betoog heb genoemd.

Ik krijg ook nog graag een nieuw
overzicht van alle opbrengsten. De
bedragen die ik van de Unie van
waterschappen heb gehoord, de
bedragen op de begroting en de
bedragen genoemd door de
commissie-Zevenbergen komen niet
overeen. Op grond van de actuele
stand van zaken is een beter oordeel
over de genoemde motie mogelijk.

Er is in oktober 1992 een brief
gestuurd over de integrale wetgeving
inzake het waterbeheer. Mijn fractie
stemt in met het plan van de
minister om voorrang te geven aan
partiele wijzigingen. Ik vraag de
minister, erop toe te zien dat de
partiële wijzigingen passen in het
streven op lange termijn.

D

De heer Feenstra (PvdA):
Voorzitter! In de UCV van november
1990 is de Derde nota waterhuis–
houding behandeld. Ik ben mijn
bijdrage toen begonnen met een
uiteenzetting van de karakteristiek
"Nederland-Waterland". Die is histo–
risch verklaarbaar en algemeen
geaccepteerd. In schril contrast met
deze karakteristiek is de titel van het
boek "De grote droogte in
Waterland" van Koos van Zomeren
en William Reppel. Ik vond dat zo'n
merkwaardige titel dat ik alleen al
om die reden het boek gekocht heb

en ik ben op dat punt ook niet teleur–
gesteld. Het schrijversduo meldt:
"Nederland, zoals het was:
glinsterend water, vette modder en
een jagende kiekendief boven het
buigzame riet. Zo zou ons land er uit
hebben gezien, als de Oostvaarders–
plassen. En nu leven we in een land
waarin daartoe speciaal aangekochte
natuurreservaten danig in versuk–
keling raken. Je houdt het amper
voor mogelijk, maar in negen van de
tien gevallen wordt de grootste
bedreiging voor onze natuurgebieden
gevormd door... droogte! Geen
natuurlijke droogte, maar een kunst–
matig veroorzaakte droogte. Zo
vormt in dit waterland gebrek aan
goed water het nijpendste probleem
voor het natuurbehoud."

Is deze overgang van "Nederland
waterland" naar "Nederland droog–
teland" verklaarbaar? In ruim een
eeuw tijd zijn wij erin geslaagd om
de woeste gronden in Nederland,
voorheen een derde van het Neder–
landse oppervlak, voor 90% in
cultuur te brengen. Het waterland is
omgebouwd tot één van de meest
intensief gebruikte stukjes van onze
planeet. In Auke van der Woud's
"Het lege land" wordt deze kracht–
sinspanning beschreven.

Ik noem in dit kader vier samenval–
lende ontwikkelingen. Ten eerste is
het grondwaterpeil met name ten
behoeve van de landbouw sterk
gedaald. Ten tweede zijn beken en
rivieren gekanaliseerd om de water–
afvoer te vergroten. Ten derde steeg
het waterverbruik per inwoner en ten
vierde leverde het intensieve water–
gebruik in ons landje een omvang–
rijke watervervuiling op.

Tegen de achtergrond van deze
vier ontwikkelingen ontstaat de
noodzaak tot integratie van water–
kwaliteitsbeheer, waterkwantiteits–
beheer, milieubeheer en natuur–
beheer. Wij staan nu voor de
uitdaging om vorm en inhoud te
geven aan dat integrale waterbeheer,
onder andere door het vaststellen
van een derde Nota waterhuis–
houding, waarin als hoofddoelstelling
het integraal waterbeheer is
opgenomen. Daartoe is de Water–
schapswet gewijzigd en worden de
waterbeheerders opgeroepen tot een
"brede kijk" op kwaliteits– en kwanti–
teitsaspecten in samenhang met
milieubeheer, natuurbeheer en
ruimtelijke ordening. De financiering
van het waterbeheer dient als gevolg

hiervan op een eigentijdse wijze te
worden aangepast, dienstig aan het
saneren van bestaande problemen
en aan preventie van problemen die
zich nog zullen voordoen.

Terecht is dan ook in oktober 1990
de Commissie onderzoekfinancie–
ringsstelsel waterbeheer geïnstal–
leerd, de commissie-Zevenbergen,
met als taak het ontwikkelen van een
dergelijke financieringsstructuur,
afgestemd op de watersysteembena–
dering. Ik complimenteer deze
commissie met het door haar
gepubliceerde rapport en ook met de
afhandeling van de tussentijdse
uitbreidingen van de adviesaanvraag,
met name ten aanzien van de rijks–
heffing, het waterspoor en de
beheerskosten. Het regerings–
standpunt is op dit punt wat afstan–
delijk, maar misschien kan de
minister de Kamer nader informeren
over het oordeel van de regering
over het werk van deze commissie.
Op dit compliment aan de
commissie-Zevenbergen kan
afgedongen worden door te stellen
dat het rapport op onderdelen sterk
compromis-gericht is. Ik zal dat niet
doen. Ten eerste kan een goed
compromis de basis vormen voor
een waardevol besluit. Ten tweede
zijn compromissen nu eenmaal
inherent aan Nederland. Ten derde is
het waterbeleid karakteristiek voor
Nederland. Dus men kan zeker op dit
terrein compromissen verwachten.
Kortom, ik heb de commissie terecht
met haar werk gecomplimenteerd.

De commissie heeft 41 aanbeve–
lingen geformuleerd. Ik noem een
aantal van die aanbevelingen, dat ik
als uitgangspunt voor mijn verdere
betoog wil hanteren.

Het eerste uitgangspunt is dat de
vervuiler/veroorzaker/belangheb–
bende zo mogelijk moet betalen, met
name om de bijdrage uit de
algemene middelen te verminderen.
Het tweede is dat de algemene
beheerskosten zoveel mogelijk in
deze directe kostentoerekening
moeten worden meegenomen, ook
ter ontlasting van bijdragen uit de
algemene middelen. Het derde is dat
de kostentoerekening zoveel
mogelijk proportioneel moet zijn. Ik
ga nog niet zo ver als de heer
Reitsma, die zelfs met progressieve
tarieven aankomt. Wat mij betreft
zou het al een hele stap voorwaarts
zijn als wij komen tot proportionele
tarieven. Proportionele tarieven
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kunnen ook preventief en regulerend
werken, vooral als allerlei
vastrechtsystemen en algemene
toeslagen, die niet via gedragswijzi–
gingen zijn te beïnvloeden, daarin
worden meegenomen. Het vierde
uitgangspunt is dat histonsche
kosten zoveel mogelijk moeten
worden verhaald op de veroorzaker.
Het restant moet uit de algemene
middelen worden betaald. Het vijfde
is dat bestemmingsheffingen waarbij
de relatie heffingsgrondslag/
besteding al te zeer is verwaterd
moeten worden uitgebouwd tot
algemene gebruiksheffingen. Bij de
wijzigmg van de WVO heeft mijn
fractie daar aandacht voor gevraagd.
Het zesde is dat de heffings–
grondslag periodiek moet worden
aangepast aan de dan geldende
prioriteiten binnen het integraal
waterbeheer. Op dit punt kunnen wij
geen rust op het front toezeggen. Er
moet in het beleid veel meer sprake
zijn van "haasje over". Bij een
voldoende saneringsresultaat zal de
heffing gelegd moeten worden op de
zich dan aandienende nieuwe
prioriteit.

Ik zal de 41 aanbevelingen niet op
basis van deze uitgangspunten
behandelen. Ik beperk mij tot een
vijftal punten: de heffingsgrondslag,
het waterspoor, de waterkwaliteits–
omslag, de rijksheffing en de
landbouw. Verondersteld mag
worden dat ik de overige aanbeve–
lingen in grote lijnen kan onder–
schrijven.

Wat de heffingsgrondslag betreft
is de financiering van het waterkwali–
teitsbeheer gebaseerd op een
WVO-heffing op zuurstofbindende
stoffen en metalen. Historisch gezien
is dit een terechte keus. De
commissie merkt zelf reeds op dat
het saneringsprogramma voor
zuurstofbindende stoffen vrijwel is
voltooid. De hoeveelheid zuurstof–
bindende stoffen vanuit de industrie
is teruggelopen vanaf 1969 van 33
miljoen inwonerequivalenten naar
een totale lozing van 8,8 miljoen. De
heffingsopbrengst wordt echter voor
meer dan 99% door zuurstofbin–
dende stoffen opgebracht. Het punt
van de rechtvaardigheid gaat dan
meetellen. De commissie noemt dit
punt zelf ook. Het wordt als onrecht–
vaardig ervaren dat degenen die
heffingen moeten betalen, ook
betalen voor de kosten van lozers
van andere dan zuurstofbindende

stoffen en met name ook de diffuse
lozingen. Nu dragen de puntbronnen
ook de kosten voor de diffuse
bronnen, die zelf een bijdrage van 10
tot 12% van het totaal opleveren, zo
hebben althans de kamers van
koophandel te Brabant uitgerekend.
Ik meen dat het punt van de recht–
vaardigheid een reëel punt is,
waarmee wij rekening dienen te
houden.

De commissie-Zevenbergen stelt
dan ook voor om de kostentoedeling
te verbreden, zowel naar andere
metalen als naar organische micro–
verontreinigingen. De regering
neemt deze aanbevelingen over. Ik
wil dit ook doen, waarbij ik met
name terugverwijs naar de uitgangs–
punten die ik gehanteerd heb,
namelijk een preventief macro–
systeem: bouw prikkels in die
sanerend kunnen werken. De heer
Reitsma sprak hier ook reeds over.
Bij de wijziging-WVO hebben wij
hiervoor in de Kamer reeds aandacht
gevraagd.

Waar zal de heffing dan op kunnen
slaan? Voor cadmium en arseen
verlopen de industriële emissiere–
ducties voorspoedig. Ze volgen
daarmee het Noordzee-actieplan.
Kwik was voor 1985 al vergaand
gesaneerd. Voor koper, nikkel en
lood moet de sanering grotendeels
nog worden gerealiseerd. Ik denk dat
dit aangrijpingspunten voor de
heffingsgrondslag moeten zijn. Het
Waterpact merkt dan ook terecht op
dat voor de meeste vervuilende
stoffen de diffuse bronnen inmiddels
de hoofdmoot van de verontreiniging
zijn gaan uitmaken. Ik zal graag van
de regering vernemen of de aange–
kondigde wetswijzigingen ook juist
hierop zijn toegesneden. Wordt
hierbij uitgegaan van de prioritaire
stoffen in het RAP en het NAP en
met name dan weer die stoffen
waarbij we de doelstellingen niet
dreigen te zullen halen? Ik voeg er
een vraag aan toe. In het schema bij
het regeringsstandpunt staat een
planning aangegeven met betrekking
tot de wetswijzigingen die we nog
kunnen verwachten. Is dit schema
nog steeds actueel of zitten hier
wijzigingen in? Een derde vraag
betreft die naar een grotere unifor–
miteit. De commissie geeft in haar
rapport aan dat alle waterbeheerders
de heffing op zuurstofbindende
stoffen toepassen en enkele een
heffing op zware metalen. Als we

kiezen voor een verbreding en
wijziging binnen het geheel, wordt
een vergelijkbare lozing los van de
exacte locatie dan op dezelfde wijze
aangeslagen?

Wat het waterspoor betreft, is de
WVO-heffing voor huishoudens
gebaseerd op het zogenaamde
woonruimteforfait. Men betaalt een
vast bedrag voor respectievelijk een
een– of driepersoonshuishouden.
Veelvuldig is in discussie geweest of
een verdere verfijning naar feitelijke
vervuilingswaarde mogelijk zou zijn,
of dat de heffing gebaseerd moest
worden op het drinkwaterverbruik.
Deze laatste benadering, het
zogenaamde waterspoor, gaat uit
van de veronderstelling dat kostprijs–
bewustwording kan leiden tot
vermindering van het verbruik. Dit
kan op haar beurt weer leiden tot
verkleining van de verdrogingspro–
blematiek. Deze problematiek mag
niet onderschat worden. Ik verwijs
wat dit betreft naar het citaat
waarmee ik mijn bijdrage begon. Ik
verwijs verder naar de uitspraak dat
wij de verdroging in het jaar 2000
met 25% willen terugdringen. Parallel
aan het bestrijden van de verdroging
lopen andere aspecten. Indien we
minder water gaan gebruiken,
hebben we minder chemicaliën
nodig bij de waterzuivering, terwijl
we minder afvalslib overhouden en
een verminderd ruimtebeslag op de
spaarbekkens en de waterleiding–
duinen uitoefenen.

De commissie-Zevenbergen
beveelt aan het huidige systeem te
handhaven. Zij staaft dit met een
aantal argumenten die een hoge
mate van plausibiliteit hebben. De
relatie waterverbruik-woningbe–
zetting-verontreiniging is nog steeds
niet aangetoond. Op zich is dit een
gemiste kans. We discussiëren hier
al jarenlang over, zodat dit wellicht
verder uitgezocht had kunnen
worden. Voor beide opties, het
forfaitaire systeem en het water–
spoor is de feitelijke relatie nog
steeds niet aangegeven. Beide
systemen hebben enige mate van
onbillijkheid in zich. Zij zijn niet voluit
rechtvaardig. De commissie geeft
ook aan dat de indeling van water–
voorzieningsgebieden niet
overeenkomt met die van beheersge–
bieden en dat verdroging effectief
bestreden kan worden via de provin–
ciale waterhuishoudingsplannen.
Men wijst ook op de geringe prijs–
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elasticiteit van water, die twijfels
oproept over de besparingsmogelijk–
heden. Verder heeft 20% van de
huishoudens geen watermeter. Het
baseren van de waterheffing op de
woningbezetting brengt vanwege de
vele mutaties te hoge perceptie–
kosten met zich.

De regering geeft aan dat het
standpunt van de
commissie-Zevenbergen uit het
oogpunt van waterbeheer valide is,
maar zij wijst ook op de urgentie van
waterbesparing en bestrijding van
verdroging. In het actieplan Water–
besparing wordt een nieuw tarief–
systeem voorgesteld, gebaseerd op
de WVO-heffing op basis van het
drinkwaterverbruik, het rioolrecht en
het variabiliseren van het vastrecht,
dat vaak al 30% van de drinkwa–
ternota kan uitmaken. In de UCV
over de Derde nota waterhuis–
houding heb ik met collega Reitsma
een motie ingediend om het
vastrechtdeel in te bouwen in de
kubieke-meterprijs. De Waterleiding–
maatschappij Oost-Gelderland werkt
nu al met een waterspoor waarbij de
rioolkosten zijn verrekend in de
kubieke-meterprijs. De regering stelt
voor, ruimte te bieden om ook elders
dat nieuwe tariefsysteem toe te
passen.

Ik zet daar nog een paar punten
naast. In de eerste plaats kan de
verdrogingsproblematiek ook via de
provincies worden aangepakt. Mijn
vrees is dat wij die doelstelling
desalniettemin niet zullen halen. De
vorderingen op dat punt zijn gering.
Kan de minister daarvan een actuele
inschatting geven? Ik houd er serieus
rekening mee dat wij er alleen met
de huidige instrumenten niet zullen
komen. Gediscussieerd kan worden
over de mate van vèrgaandheid,
maar als het instrument van het
waterspoor vervalt, wat moet er dan
uit de kast worden gehaald om de
doelstelling te halen? Komen wij dan
niet terecht bij meer gedetailleerde
wet– en regelgeving met alle
problemen van invoering, draagvlak
en handhaving van dien?

Het waterspoor kan - dat wordt in
rapporten van Berenschot aange–
geven - een bijdrage leveren tot een
besparing van 20% in het verbruik. Er
wordt daarbij verwezen naar
ervaringen in Duitsland, waarbij een
prijselasticiteit van -0.2 tot -0.3 kan
worden gehaald. Het CBS komt zelfs
op -0.4 uit. De regering noemt veilig–

heidshalve -0.2 en daar gaan wij dan
maar even van uit. Ook hier geldt de
vraag of, als wij het instrument van
waterspoor laten vallen, louter
voorlichting en zuinige douche–
koppen wel leiden tot het halen van
vergelijkbare doelstellingen.

In de rapporten wordt aangegeven
dat het waterspoor het denivellerend
effect dempt van de te verwachten
kostprijsstijgingen. Ik vind dit een
reëel politiek punt. Als de kosten
voor water tot het jaar 2000
ongeveer zullen verdubbelen, dan
raakt dat met name de lagere
inkomensgroepen, vooral door de
omvang van de vastrechtposten. Die
zijn door gedrag en techniek niet te
beïnvloeden. Van het besteedbaar
inkomen kunnen de laagste
inkomensgroepen wel eens 8% aan
water moeten betalen, tegen de
hogere inkomensgroepen 2%. Via het
in de kubieke-meterprijs verrekenen
van allerlei vastrechtposten ontstaat
een meer rechtvaardige verdeling
van kosten, ook uit het oogpunt van
gebruik en inkomen.

Ik voeg hier nog een punt aan toe.
Moet er niet gestreefd worden naar
een bepaalde mate van gelijkheid
met betrekking tot prijzen en
tarieven? Het valt mij op dat de
huidige prijzen en tarieven sterk
uiteenlopen. De prijs voor een
kubieke meter drinkwater varieert nu
van 85 tot 250 cent. Ook het tarief
voor de vastrechtaansluiting varieert
sterk, van ƒ 37 tot ƒ 145 per jaar. De
WVO-heffing varieert ook sterk, van
ƒ 42 tot ƒ 120 per aansluiting. Het
rioolrecht varieert ook sterk, van ƒ 16
tot zelfs ƒ 235 per jaar. Nogmaals,
decentralisatie van bevoegdheden is
een goede zaak, waar ik ook niet aan
wil komen. Enige variatie is ook zeker
aanvaardbaar, maar dergelijke
verschillen zijn wel erg groot. De
terechte vraag is of dat nog wel
billijk is. Ik verneem hierop gaarne
een reactie van de regering.

Minister Maij-Weggen Voorzitter!
De heer Feenstra noemt niet het heel
valabele argument voor de op het
eerste gezicht onrechtvaardige prijs–
verschillen. Het winnen uit opper–
vlaktewater is veel duurder dan uit
grondwater. In sommige gebieden
kan nog uit grondwater worden
gewonnen, maar in andere gebieden
- het westen van het land - is men
reeds lang genoodzaakt om uit
oppervlaktewater te winnen. Dat kan

aan de burgers worden uitgelegd Ik
ben er voorstander van om minder
uit grondwater en meer uit opper–
vlaktewater te winnen, hetgeen over
de gehele linie prijsverhogend zal
werken.

De heer Feenstra (PvdA): Die
verklarende oorzaak leidt tot grote
variatie. Ik wil enige variatie ook wel
accepteren. Dat hangt samen met
allerlei regionale omstandigheden,
maar dan nog is de vraag of een
dusdanig uiteenlopend kostenpa–
troon billijk is voor degene die het
afneemt. Natuurlijk kun je het aan de
burger uitleggen, maar de burger kan
ook zeggen dat hij gewoon de kraan
aan zet en dat het verschil met
familie elders behoorlijk is. Ondanks
die verklarende argumenten zou ik er
toch graag een nadere reactie op
willen horen.

Het argument dat er ook niet
bemeterde gebieden zijn, is een
plausibel argument, maar daarvoor
geldt ook dat wij daarvan af moeten.
Ik vind het een vrij Oosteuropese
aanpak dat er nog steeds in 20% van
de Nederlandse huishoudens geen
sprake is van bemetering. In het
actieplan Waterbesparing wordt
hieraan ook aandacht besteed. Met
de heer Reitsma ben ik van mening
dat deze bemetetïng doorgezet moet
worden en dat wij inderdaad moeten
streven naar integrale bemetering
van het waterverbruik.

Ik wil voorstellen om de
benadering van de regering te
volgen, mede op basis van onze
motie van november 1990 over het
variabiliseren van het vastrechtdeel,
ervan uitgaande dat kosten toege–
rekend moeten worden aan degene
die ze veroorzaakt en die ze kan
beïnvloeden, en verwijzend naar het
actieplan en beide onderzoeksrap–
porten van Berenschot. Het bieden
van experimenteerruimte voor het
doorvoeren van het waterspoor mag
geen verbale, vrijblijvende aangele–
genheid blijven. Als het slechts de
betekenis heeft dat die ruimte wordt
geboden, terwijl er weinig van wordt
verwacht en het waarschijnlijk
nergens zal worden nagevolgd,
schieten wij er niet zoveel mee op. Ik
vind dat er wel enige druk achter
mag zitten. Als er reële mogelijk–
heden zijn om partijen tot bestuur–
lijke overeenstemming te brengen,
bijvoorbeeld bij het waterleidingbe–
drijf Oost-Gelderland en bij de
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provincie Groningen, moeten wij ook
komen tot invoering van het water–
spoor. Ik vind het in elk geval winst
in de discussie dat, terwijl wij
vroeger op grond van bovenge–
noemde argumenten altijd zeiden dat
het helemaal of niet ingevoerd moet
worden, nu de benadering wordt
gekozen dat je de ruimte moet
benutten, als zij er is. Dat vind ik een
meer intelligente benadering.

De heer Reitsma wees ook al op
de reacties in het veld. Als men deze
overziet, is het duidelijk dat de
meningen sterk uiteenlopen. Zou het
niet wenselijk zijn, los van de defini–
tieve besluitvorming over het
invoeren van het waterspoor, dat de
regering alle betrokken partijen eens
bij elkaar zet en aan elkaar laat
snuffelen? Ik heb het idee dat er
sprake is van tamelijk omvangrijke
cultuurverschillen. Men zou eens
indringend met elkaar moeten
discussiëren over hoe de doelstel–
lingen van het integraal waterbeheer
van de brede kijk gerealiseerd
moeten worden. Ik krijg nu zelfs
brieven waarin de ene sector
reageert op de standpunten en
argumenten van de andere sector.
Dan denk ik dat zij eens bij elkaar
moeten gaan zitten. Als de regering
daarbij de regie kan voeren, moet zij
die kans met beide handen
aangrijpen.

Ik sluit mij aan bij het betoog van
de heer Reitsma dat wij zoveel
mogelijk moeten werken met één
rekening voor de burger. Afhankelijk
van de besluitvorming over het
waterspoor zou je afzonderlijke
posten hierop herkenbaar kunnen
weergeven. De commissie-Zeven–
bergen beveelt dat ook aan, maar ik
ben daar geen reactie op tegenge–
komen in het regeringsstandpunt,
vandaar dat ik hier bij deze
gelegenheid om vraag.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
hoor nu steeds dat de standpunten
aansluiten bij de heer Reitsma, maar
is mijn observatie juist dat de PvdA
en het CDA een wezenlijk
verschillend standpunt hebben over
het waterspoor?

De heer Feenstra (PvdA): Ja, ik
constateer twee verschillen. De heer
Reitsma opteert voor een gedifferen–
tieerde toerekening. Dat lijkt mij
ingewikkeld, maar misschien kan het.
Ik wil met het waterspoor verder

gaan. Ik zou het actieplan willen
volgen, dat vier elementen in de
kubieke-meterprijs opneemt.

Het derde punt is de waterkwali–
teitsomslag. Tal van maatregelen in
het waterbeheer worden genomen
zonder directe relatie met de
lozingen, zoals een actief biologisch
beheer, natuurbeheer, de viswater–
functie enzovoorts. De commissie
stelt voor om facultatief een wette–
lijke regeling te treffen, zodat wij
met een waterkwaliteitsomslag 5 tot
10% van de kosten in rekening
kunnen brengen. De regering stelt
voor om deze aanbeveling over te
nemen.

De PvdA-fractie voelt daar weinig
voor, omdat zij vindt dat heffingen
gebaseerd moeten zijn op het
uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.
Ik meen dat de kwaliteitsomslag
daarmee in strijd is. De heffing moet
gebaseerd zijn op prioritaire stoffen
en leiden tot uitgaven die daarmee in
relatie te brengen zijn. Deze kun je
verminderen en daardoor zit er dan
een gedragscomponent in. Laten wij
eerlijk zijn, de WVO-heffing is geen
strikte bestemmingsheffing meer. Ik
vind dan ook dat de waterbeheerder
de kosten moet terug rekenen naar
de nu geldende heffingsgrondslag.
Verwatert die relatie tussen de
heffingsgrondslag en de beste–
dingen, dan zul je toe moeten naar
financiering uit algemene middelen.
Hier zit het draagkrachtaspect in.
Maar een kostenaandeel van 5 a 10%
vind ik niet buitensporig. Verder kan
getracht worden onderdelen daaruit
terug te brengen naar veroorzakers
en belanghebbenden. Zo kan ik mij
voorstellen, dat de visfunctie wordt
ondergebracht in de kosten voor de
visakte, dat maatregelen ten
behoeve van de recreatievaart
worden ondergebracht in de vaarbe–
lasting, de havengelden en brand–
stofkosten voor die sector. Hiernaar
moet creatief worden gekeken. Het
invoeren van een nieuwe forfaitaire
heffing zonder een directe relatie
naar het eigen gedrag, zonder te
prikkelen tot saneren en preventie,
zonder rekening te houden met
inkomensverschillen kan worden
gezien als een soort van water-poll
tax, waarvoor ik niet zoveel voel.
Uiteindelijk hebben wij allemaal
hetzelfde belang bij een goede infra–
structuur, goed onderwijs en
voldoende defensie. Daaraan betalen
wij ook niet allemaal hetzelfde

bedrag. Als er binnen de sector de
vrees bestaat voor verstoringen die
kunnen samenhangen met de
invoering van het waterspoor, dan
moet men des te meer vrees hebben
voor invoering van een algemene
kwaliteitsomslag. Ik meen, dat een
dergelijke tax ook niet in overeen–
stemming is met de kabinetsnotitie
Bekostiging milieubeleid. Ik hoor
hierop graag een nadere reactie van
de regering.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik wil
een vraag stellen, omdat de heer
Feenstra het nu twee keer heeft
genoemd. Hij wil bij het waterspoor
rekening houden met inkomens.
Betekent dit dat hij inkomenspolitiek
wil voeren via het waterbeleid? In
hoeverre verhoudt zich dat tot het
uitgangspunt, dat de vervuiler
betaalt?

De heer Feenstra (PvdA): Als ik het
twee keer heb genoemd, dan moet
het wel duidehjk zijn. Ik wil natuurlijk
geen inkomensbeleid via het water
voeren. Wij staan nu voor de
opdracht om de financiering met
betrekking tot het waterbeheer te
actualiseren, hedendaagse vormen te
geven. Ik wil rekening houden met
het effect, dat dit heeft op inkomens.
Dat is mijn inzet geweest om voor
het waterspoor te kiezen. De heer Te
Veldhuis moet het niet omdraaien.

De heer Te Veldhuis (VVD): En de
relatie met het beginsel, dat de
vervuiler betaalt?

De heer Feenstra (PvdA): Dat blijft
het centrale uitgangspunt. Als er
gewerkt wordt met vastrechtposten,
die de neiging hebben om te
groeien, zal ervoor moeten worden
gezorgd, dat die vastrechtdelen
zoveel mogelijk mee lopen in de prijs
per kubieke meter. Dat leidt tot
beïnvloeding van het gebruik.
Degene die het meest verbruikt, zal
ook het meest moeten betalen. De
vervuiler betaalt dus. Het op die
wijze verrekenen van allerlei
vastrechtposten werkt inkomenspo–
litiek gezien, ook beter. Dat is een
uitkomst, die ik wel belangrijk vind.

Voorzitter! Ik kom over de rijks–
heffing te spreken. De heer Reitsma
heeft hierover ook al gesproken. Ik
kan op dit punt kort zijn. De Kamer
heeft al tweemaal aangegeven, dat
zij op dat punt iets wil wijzigen. Ik

Vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat Financiering waterbeheer

11 maart 1993
UCV 17 17-9



Feenstra

breng in herinnering de motie-Rienks
uit 1987, waarin werd gepleit voor
een nulheffing. Verder noem ik de
motie-Van der Vaart/Reitsma uit
1990. De commissie-Zevenbergen
stelt een compromis voor. Ik heb al
gezegd, dat ik op dit punt compro–
missen waardevol vind. Ze misstaan
in het waterbeleid niet. De
commissie stelt voor een vrijstelling
van 50%. Na veelvuldig verzet wil de
regering dit overnemen. Bij de
wijziging van de WVO is daarover
gesproken. In een motie van het
CDA en de PvdA is die 50%
vastgelegd, ingaande in 1994. Ik
meen, dat die motie dan ook in
stemming kan worden gebracht.

Ik vind, dat de commissie onder
punt 35 een bijzonder interessante
aanbeveling geeft. Zij wil komen tot
een overgangsregeling, waarbij men
gedurende een periode van bijvoor–
beeld drie jaar een heffing betaalt,
die overeenkomt met het niveau van
de lozing, die wordt gerealiseerd na
uitvoering van het saneringspro–
gramma. Lukt het je om de lozing in
die mate terug te brengen, dan
betaal je een heffing op dat niveau.
Lukt je dat niet, dan zul je meer
moeten gaan betalen. Deze
overgangsregeling - deze prikkel–
heffing - zou buitengewoon
sanerend en inventief kunnen
werken. Ik verzoek de regering dit in
de verdere wetswijzigingen nadruk–
kelijk mee te nemen. Sterker nog:
volgens mij kan deze prikkelheffing
een bredere toepassing verkrijgen. Ik
denk aan energiebesparing, broei–
kasgassen en het terugdringen van
verzurende emissies. Het lijkt mij
voor degene die de heffing moet
betalen buitengewoon belonend zich
te kunnen oriënteren op het heffings–
niveau na het succesvol doorvoeren
van het saneringsprogramma.

De agrarische sector levert een
behoorlijke bijdrage aan de belasting
van ons watersysteem. Ik heb daar in
de Kamer in dit verband, maar ook in
andere verbanden, veelvuldig over
gesproken. De commissie-Zeven–
bergen stelt nu een forfaitaire
heffing voor van een halve inwonere–
quivalent per hectare, met op den
duur differentiatiemogelijkheden. De
regering noemt een dergelijke
heffing "wel rechtvaardig", maar ziet
er toch van af, want de landbouw
staat toch al voor zulke grote inves–
teringen. Maar zij gooit de deur niet
potdicht, 20 maak ik uit de formu–

lering op. De regering geeft aan dat
zij in elk geval op korte termijn de
landbouw niet met een dergelijke
heffing wil confronteren. Verderop
staat dat zij er vooralsnog niet toe
over zal gaan. Ik trek daar in elk
geval de conclusie uit dat de deur
niet echt dicht is.

Ik maak daar dankbaar gebruik van
door aandacht te vragen voor de
volgende benadering. Ik vind het
argument van de regering op dit
punt niet erg zinnig. Ook andere
sectoren, burgers, industrie, staan
voor aanzienlijke investeringen met
het oog op natuur– en milieubeleid.
Dat argument zou ertoe moeten
kunnen leiden dat je andere sectoren
niet confronteert met dergelijke
heffingen. Ik vind dat niet in
overeenstemming met de benadering
die wij in andere sectoren toepassen.
Ik vind het ook niet in overeen–
stemming met wat de
commissie-Zevenbergen zelf
opmerkt. Zij geeft namelijk zelf in
aanbeveling 6 aan, dat voor het
verkrijgen van het noodzakelijke
draagvlak voor integraal waterbeheer
alle contribuanten in heffing of
omslag dienen te worden betrokken.
In mijn woorden: iedereen die
vervuilt moet meebetalen om de
zaak schoon te maken en schoon te
houden en dus ook prikkelen tot
saneren. Juist bij fosfaten wordt ook
iedereen op zijn bijdrage aange–
sproken, het buitenland via het Rijn–
en het Noordzee-actieplan, de
wasmiddelen zijn nagenoeg
fosfaatloos, de kunstmestfabrikanten
kennen een convenant en de water–
schappen kennen de verplichting van
een sterke reductie. De landbouw zal
dus ook moeten worden geconfron–
teerd met maatregelen, maar ook
met kosten.

Ik vind het voorstel van de
commissie-Zevenbergen om met een
forfaitaire heffing te gaan werken
niet juist. Ik vind het te miniem en
ook te generiek. Ik vind het te
miniem omdat de commissie zelf
opmerkt dat deze heffing de
bedrijfstak belast naar de minimale
vervuiling. Ik vind dat niet recht–
vaardig. Wij moeten, zoals wij dat
ook in andere sectoren doen,
belasten naar de mate van vervuiling.
Ik vind het ook niet terecht om met
een forfaitair systeem te gaan
werken omdat dit geen verschil
maakt tussen boerenbedrijven die
buitengewoon zuinig en schoon

werken en bedrijven die een grotere
bijdrage leveren. Er zijn zo geen
prikkels tot gedragswijziging. Ook
het Waterpact wijst hierop. Van de
voorgestelde forfaitaire heffing gaat
geen regulerende werking uit.

Uit het oogpunt van waterbeheer
is de output per bedrijf interessant.
Gezegd wordt dat wij die niet
kennen. Dat is niet geheel juist. Wij
kennen die nu nog niet, maar bij de
invoering van de mineralenboek–
houding wel. Wij hebben nog steeds
de stellige verwachting dat wij daar
in 1995 mee kunnen gaan werken. Ik
stel daarom voor dat de bijdrage
vanuit de landbouw voor de kosten
van waterbeheer wordt gebaseerd
op de regulerende mineralenboek–
houding. Ik verzoek de regering dan
ook, dit uit te zoeken. Ik ben bereid
desnoods in tweede termijn een
uitspraak van de Kamer te vragen.

Voorzitter! Inbouw van de water–
bodemsanering in de Wet bodembe–
scherming spreekt mij bijzonder aan.
Ik sluit mij aan bij hetgeen de heer
Reitsma zei. De middelen voor de
onderwaterbodemsanering zijn nu in
de meerjarenramingen tot
1995-1996 meegenomen. Op dat
punt is duidelijkheid nodig. Ik zag dat
wij zojuist nog een brief van K&O
kregen. Men moet voldoende
verwerkingscapaciteit kunnen
opzetten, maar ook betere en
goedkopere reinigingstechnieken
kunnen laten ontwikkelen. Ik nodig
de regering uit om deze bedragen
mee op te nemen in de meerjaren–
cijfers.

Wat betreft de vervuiling door
wegverkeer en scheepvaart sluit ik
mij aan bij het regeringsstandpunt. Ik
herhaal onze algemene bijdrage bij
de wijziging van de Wet verontrei–
niging oppervlaktewateren. Waar de
relatie tussen opbrengst en feitelijke
besteding gaat verwateren, kunnen
wij heffingen als de rijksheffing WVO
uitbouwen tot algemene milieuge–
bruiksheffingen. Op dat punt wordt
de discussie vaak buitengewoon
gecompliceerd gemaakt. Natuurlijk
wil ik ogen en oren nadrukkelijk niet
sluiten voor de problemen die
kunnen samenhangen met het verder
invoeren van de ecotax, zeker als
zich grenseffecten voordoen. Maar
het bestrijden van die effecten pleit
voor een aanpak in een zo breed
mogelijke internationale context,
juist om uiteindelijk een zo groot
mogelijk milieu-effect te kunnen
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realiseren. Dus hierbij lopen econo–
mische effecten en economische
belangen juist parallel.

Nogmaals, met inachtneming van
al die overwegingen moeten wij de
discussie niet compliceren. Wij
moeten die terugbrengen tot de
kern. Ik ben bereid om ten behoeve
van herstel van natuur en milieu
meer te betalen voor het douchen,
als maar gelijktijdig mijn kosten
ingevolge premies en belastingen op
arbeid teruglopen. Ik ben ervan
overtuigd dat wij velen ertoe kunnen
brengen om die lijn te gaan volgen.
Gaan wij daar niet toe over vanwege
koudwatervrees, dan zouden wij wel
eens kind, water èn bad kunnen
weggooien. Dat zou ik doodzonde
vinden. En als jonge vader weet ik
hoe waardevol deze combinatie is!

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Namens de VVD-fractie
bedank ik de commissie-Zeven–
bergen voor het vele nuttige werk
dat zij heeft verricht, verwoord in
haar rapport van maart 1992.

Wij stellen het op prijs dat de
regering een aantal elementaire
voorstellen van de commissie heeft
overgenomen, zoals het handhaven
van het uitgangspunt dat de vervuiler
betaalt, van de trits belang–
betaling-zeggenschap en van het
bestemmingskarakter van de
WVO-heffing, alsook dat alleen
specifieke beheerskosten uit de
heffingen betaald moeten worden en
dat de algemene en de beleidskosten
uit de algemene middelen gefinan–
cierd moeten worden. Daar hebben
wij als VVD-fractie jaren voor
gepleit. Zo moet het zijn en zo moet
het blijven.

Desalniettemin heb ik op onder–
delen nog wat vragen, op– en
aanmerkingen. Zo missen wij in het
regeringsstandpunt een visie op de
internationale aspecten. Heel veel
water stroomt uit het buitenland naar
ons land; vaak is dat water zeer
vervuild.

De VVD-fractie vraagt de minister
om een notitie op te stellen, waarin
die internationale dimensie
diepgaand behandeld wordt. Wij
willen graag dat in die notitie wordt
ingegaan op onder andere de
volgende elementen.

a. Is het principieel billijk dat het
buitenland meebetaalt aan het

doorgeleiden van rivierwater naar
zee? Immers, het kost Nederland
handen vol geld. Wij zeggen in
principe: ja.

b. Is het principieel bilhjk dat het
buitenland meebetaalt aan de
schoonmaakkosten van water en
vervuilde onderwaterbodems?
Immers, het vuil is voor het grootste
deel uit het buitenland afkomstig. En
het kost miljarden guldens. De WD
wil een eerlijke, proportionele
kostentoedeling per land.

c. Zou een aanpak, zoals ik die
zojuist onder a. en b. verwoord heb,
per stroomgebied, bijvoorbeeld Rijn,
Maas, Schelde en Dommel, nodig
zijn? De Kamer heeft dat overigens al
eens uitgesproken. Of zou dat
bilateraal via landsbesturen geregeld
moeten worden dan wel misschien
zelfs via de EG?

d. Zou de financiering op basis van
declaraties moeten geschieden of
bijvoorbeeld via een fonds per
stroomgebied?

e. Wat moet of kan er gebeuren bij
onwilligheid in het buitenland? Moet
je dan lozers daar individueel voor de
rechter slepen, strafrechtelijk dan
wel privaatrechtelijk, of moet je
eventueel landen voor de interna–
tionale rechter slepen, ook privaat–
rechtelijk dan wel strafrechtelijk?

De VVD-fractie acht langza–
merhand een principiële, integrale
benadering van al die aspecten te
zamen gewenst. Ik heb daar in 1990
om gevraagd. Dat is weliswaar ook
toegezegd, maar die is er nog steeds
niet.

De heer Reitsma (CDA): Wij
spreken nu over de financiering van
het waterbeheer naar aanleiding van
het rapport van de
commissie-Zevenbergen. Behoorden
de punten die de heer Te Veldhuis
zojuist noemde wel tot de opdracht
van die commissie? Bovendien houdt
de heer Te Veldhuis weliswaar een
prachtig verhaal, maar ik moet hem
toch wijzen op de moeizame onder–
handelingen inzake het
Rijn-zoutverdrag en op de moeizame
discussies over de Maas en de
Schelde. Tegen deze achtergrond
vraag ik mij af, of zijn benadering
wel realistisch is. Het klinkt prachtig,
maar het moet wel enige realiteitszin
hebben.

De heer Feenstra (PvdA): Ik wil de
heer Te Veldhuis snel van zijn

gedachte afbrengen om het
buitenland te laten meebetalen aan
de kosten die wij in Nederland
maken. Stel je eens voor dat het
buitenland denkt: Nederland is
opgebouwd uit mineralen en klei dat
bij ons vandaan komt, dus moet
Nederland maar een gebruiksbe–
lasting gaan betalen.

Minister Maij-Weggen: Als je de
theorie van de heer Te Veldhuis
toepast op het wegvervoer, heb ik
geen enkel argument meer om
Duitsland van zijn vignetten-idee af
te houden.

De heer Te Veldhuis (VVD): Zo zie
je maar: als je in dit huis met een
idee komt, staat men in horden klaar
om je meteen af te schieten. Op
voorhand merk ik op dat ik mij zeer
verbaas over de reactie van
sommigen. Immers, in feite herhaal
ik onderdelen van wat de Kamer
eerder heeft uitgesproken. Ik denk
bijvoorbeeld aan een aanpak per
stroomgebied. Daar hebben wij zelfs
moties over aangenomen. Wij
hebben hier in deze Kamer over de
Maas-/Scheldeproblematiek regel–
matig gesproken, om te proberen of
wij tot een internationale aanpak per
stroomgebied kunnen komen. Nu
opeens merk ik dat sommigen op
voorhand al het hoofd in de schoot
leggen, met name de heer Reitsma,
in de zin van: het zal wel niets
worden, het is zo moeizaam en daar
moet je vooral niet aan beginnen.

Voorzitter! Een vraag van de heer
Reitsma betreft het rapport-Zeven–
bergen: inderdaad, daar hebben wij
het ook over. Wij hebben het over de
financiering van het waterbeheer,
zowel betreffende de kwantiteit, als
betreffende de kwaliteit. Wij hebben
het ook over de vervuilde onderwa–
terbodems. Nu, het water stroomt
vanuit het buitenland hier binnen;
het water wordt vervuild binnenge–
bracht en veel van het vervuilde
onderwaterslib is uit het buitenland
afkomstig. Ik vind het dus volstrekt
logisch om, waar wij over de finan–
ciering van het waterbeheer praten,
ook dat onderwerp mee te nemen.

De heer Reitsma (CDA): Dat was
mijn vraag niet, voorzitter; ik had
twee vragen gesteld. Mijn vraag was:
behoorde het tot de opdracht van de
commissie-Zevenbergen om over
een heffings– of financierings–
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systeem omtrent dit onderwerp een
advies te geven?

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik heb
die opdracht niet precies in mijn
hoofd zitten, maar als u het zo stellig
vraagt, dan zal dit misschien niet zo
zijn. Maar zelfs als dat niet zo is: so
what? Wij praten hier vandaag over
de financiering van het waterbeheer.
Moeten wij het water behandelen op
een manier, alsof er geen interna–
tionale grenzen zijn en alsof er vanuit
het buitenland geen water zou
binnenkomen? Sterker nog: hoe vaak
hebben wij hier niet gesproken met
elkaar over de problemen die het
buitenland ons veroorzaakt? Dat
heeft toch alles met kosten te maken
die wij in Nederland moeten
ophoesten, als Nederlandse burgers,
met ons belastingstelsel, terwijl wij
misschien voor een flink deel nog
geld zouden kunnen verhalen in het
buitenland. Ik vind het een volstrekt
legitieme benadering dat wij buiten
de voorstellen van financiering zoals
deze door de commissie-Zeven–
bergen zijn gedaan voor binnen–
landse doeleinden, ook de interna–
tionale component erbij betrekken.
Van degene die dat niet doet, denk ik
- met excuus - dat deze niet erg
realistisch met water bezig is. Ik
handhaaf uiteraard mijn voorstel om
deze zaak wat integraler op een rij te
zetten en daar later eens met elkaar,
aan de hand van zo'n integrale
benadering, principieel over te
discussiëren.

Voorzitter! Ik kom op het punt van
de heffingen. Het kabinet probeert
ook op het watergebied zijn rol van
kampioen-belastingheffer nog meer
allure te geven: belastingen op
grondwater, op zware metalen, op
fosfaten, op organische halogeenver–
bindingen en een nieuwe waterkwali–
teitsomslag. Voorzitter, het kan bijna
niet op. Ik snap in dit verband niet
dat bij de laatste algemene beschou–
wingen minister Andriessen en de
fractievoorzitters Wöltgens en
Brinkman klaagden, dat er door het
bedrijfsleven steeds minder wordt
geïnvesteerd. Ondanks problemen bij
Philips, DAF, Hoogovens, Nedcar,
Fokker, RDM, DOW en DSM - ik kan
er nog meer noemen - praten wij
toch nog over allerlei nieuwe belas–
tingen, waarbij de schroef door de
regering gewoon verder wordt
aangedraaid. Ik snap dat niet,
voorzitter. Maar goed, ik zal de

belastingen een voor een langslopen.
Er was er een voorgesteld op

fosfaten. Gelukkig heeft de regering
die vorig jaar snel ingetrokken -
althans teruggetrokken, want de
voorgestelde belasting is nog niet
ingetrokken. Ik zou de minister willen
vragen of zij dit nu definitief wil
doen.

Dan is er de heffing op zware
metalen: die heeft het helaas wel
gehaald. De VVD heeft tegenge–
stemd, omdat het milieu er geen
sikkepit beter van wordt, terwijl de
concurrentiepositie van de interna–
tionaal georiënteerde bedrijven er
wel slechter door wordt, met alle
mogelijke nadelige consequenties
voor de werkgelegenheid vandien. Ik
heb toen tien bezwaren aangevoerd.

De heer Feenstra (PvdA):
Voorzitter! De heerTe Veldhuis
begon zo herkenbaar met de interna–
tionale context. Hij heeft het nu over
de vervuiling met betrekking tot
metalen. Hem is toch ook bekend dat
met name het Noordzee-actieplan
ook andere landen, ook het
buitenland, aanzet tot vergaande
sanering?

De heer Te Veldhuis (VVD): Ja,
sterker - ik heb, voordat wij aan deze
UCV begonnen, die cijfers en
getallen nog eens op een rij gezet en
het blijkt dat het buitenland op z'n
minst drie tot vijftien keer zoveel aan
zware metalen in het Nederlandse
oppervlaktewater laat bezinken dan
wij zelf produceren. Vandaar ook,
voorzitter, mijn pleidooi om die zaak
eens flink internationaal te gaan
aanpakken. Ik heb hier de getallen.
Als je naar cadmium kijkt, komt er
zelfs drie keer zoveel uit het
buitenland binnen als wij zelf produ–
ceren. Als je naar koper kijkt, is dat
meer dan veertien keer zoveel. Lood
komt vijftien keer zoveel uit het
buitenland binnenstromen als wat wij
er zelf in doen. Bij chroom is dit
dertien keer zoveel en bij zink
zeventien keer zoveel. Het is dus
helemaal niet zo gek, als wij ook die
buitenlandse component erbij
betrekken.

De heer Feenstra (PvdA): Daar
wilde ik u juist hebben. U mag dus
ook veronderstellen dat er in het
buitenland instrumenten worden
ontwikkeld om de buitenlandse
vervuilingen terug te brengen, net zo

goed als wij de ruimte moeten
hebben en moeten gebruiken om ook
binnenslands instrumenten te
ontwikkelen die kunnen leiden tot
sanering, met name via het beginsel
"de vervuiler betaalt", waar u zelf
mee begonnen bent.

De heer Te Veldhuis (VVO): Ik zou
graag zien dat dat beginsel ook inter–
nationaal werd toegepast. Overigens
blijkt uit een recente brief van de
minister dat 7 of 8 van de doelstel–
lingen voor de 17 zware metalen die
in het Noordzee-actieplan van 1990
waren opgenomen, niet gehaald
worden. Daar zullen wij binnenkort
nog apart over praten.

Minister Maij-Weggen: U noemt
van die indrukwekkende cijfers. U
realiseert zich toch ook wel dat
minder dan 10% van het Rijnstroom–
gebied in ons land ligt en ruim 90%
in andere landen. Het is dus logisch
dat er meer vervuiling uit andere
landen komt dan uit ons land. Het
zou schandelijk zijn als het andersom
was. Ook de andere landen zijn bezig
aan de hand van het Rijn-actieplan
de vervuiling met 50% te vermin–
deren. U moet er een beetje voor
oppassen dat u cijfers niet demago–
gisch neerzet. Aan de hand van de
cijfers lijkt er een enorme overkill
vanuit het buitenland te bestaan,
terwijl iedereen weet dat de Rijn
voor het grootste deel in het
buitenland ligt. Als u cijfers noemt,
moet u dat er ook even bij zeggen.
Als uw woorden zomaar
opgeschreven worden door onze
media, schrikt de burger zich suf,
tenzij hij even nadenkt. Maar dat
kunt u van tevoren ook doen. Ik doe
het nu maar even voor u.

De heer Te Veldhuis (VVD): Zoals
gebruikelijk heb ik dit soort cijfers
niet zelf bedacht: ze komen uit
rapporten van ambtenaren van de
minister zelf.

Minister Maij-Weggen: Daar staan
ook de gegevens bij die ik net
noemde. Er zitten twee kanten aan
de zaak. Daar gaat het mij om.

De heer Te Veldhuis (VVD): Wat ik
zei, was volstrekt niet demagogisch.
Ik dank de minister overigens voor
haar ondersteuning van het eerste
deel van mijn betoog, om kosten ook
internationaal in rekening te gaan
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brengen, in plaats van die alleen aan
die zielige Nederlandse belastingbe–
taler in rekening te brengen, als ik
dat zo mag zeggen. De minister
geeft zelf al aan dat het grootste
deel van de vervuiling in het
buitenland wordt veroorzaakt, dus
waarom zou je niet proberen om wat
van die kosten daar te verhalen? Dat
is toch logisch? Het beginsel dat de
vervuiler betaalt, geldt ook interna–
tionaal.

Minister Maij-Weggen: Geldt dat
ook voor het vrachtverkeer?

De heer Te Veldhuis (VVD): Daar
hebben wij het nu niet over.

Minister Maij-Weggen Daar heeft
uw collega mevrouw Jorritsma het
wel altijd over. Daar geldt precies de
omgekeerde redenering. Dus er zit
geen logica in uw verhaal.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dat is
niet waar. Want er rijden ook buiten–
landse vrachtauto's in Nederland.
Maar er stroomt geen vuil Neder–
lands water af naar Zwitserland,
Duitsland en Frankrijk. Water
stroomt nog steeds niet de berg op,
het stroomt meestal naar beneden.
Wij krijgen dus de troep uit het
buitenland. Dat is dus anders dan bij
het wegverkeer: daar geldt het over
en weer.

Minister Maij Weggen Ik kan u
verzekeren dat het aantal Neder–
landse vrachtauto's dat door
Duitsland rijdt, zeker het tienvoudige
is van het aantal Duitse vrachtauto's
dat door Nederland rijdt. Wij moeten
dat wel in de juiste verhoudingen
zien. Ik wil hierover nu geen
standpunt innemen, ik wil u gewoon
confronteren met het niet-logische
karakter van uw redenering. Dat
moest mij even van het hart.

De heer Te Veldhuis (VVD): Vanuit
het beginsel dat de vervuiler betaalt,
welk beginsel u aanhangt, dat u ook
in uw stukken zet, is het weer niet
logisch om de echte vervuilers niet
aan te spreken, die in het buitenland
zitten, zoals ook de minister net
aangaf. Dat vind ik net zo onlogisch
als wat u mij verwijt. De pot verwijt
de ketel dat hij zwart ziet.

De voorzitter: De heer Te Veldhuis
vervolgt nu zijn al dan niet logische

verhaal. Het lijkt mij dat hierover
voldoende is gesproken.

De heer Te Veldhuis (VVD): Wij
staan niet op voorhand negatief
tegenover de voorstellen over de
heffing op organische halogeenver–
bindingen, voornamelijk gechlo–
reerde koolwaterstoffen. Wel willen
wij dat een bedrijfseffectentoets
wordt verricht. Dan zal kunnen
blijken of het doel de middelen
heiligt en of het milieu er echt beter
van wordt. Wellicht kunnen dezelfde
resultaten ook worden bereikt via het
vergunningenstelsel of via algemene
voorschriften. Want een heffing op
halogeenverbindingen zal zeker voor
kleine lozingen leiden tot relatief
hoge perceptiekosten en analyse–
kosten, terwijl die analyses volgens
Krachtwerktuigen ook nog eens
leiden tot chemisch afval, zo heb ik
mij laten vertellen. Verder wordt
voorgesteld om de heffing via een
zogenoemde somparameter vast te
stellen, waardoor alle halogeenver–
bindingen (toxische en niet-toxische;
gemakkelijk afbreekbaar en resistent)
worden samengevoegd. Is er in dat
geval dan nog wel voldoende relatie
tussen de schadelijkheid van de
lozing en de hoogte van de heffing?
Zouden wij de lozing van de halo–
geenverbinding binnen de limieten
van een lozingsvergunning, zeker
voor die kleine lozingen, dan niet
beter kunnen of moeten vrijstellen
van de heffing? Anders gezegd: kan
het allemaal niet wat doelmatiger
worden geregeld?

Voorzitter! De VVD erkent dat er in
het waterkwaliteitsbeheer soms
maatregelen en kosten nodig zijn - ik
noem als voorbeeld biologisch
beheer - die moeilijk op een
categorie vervuilers te verhalen zijn.
Daarvoor zou een nieuwe waterkwa–
liteitsomslag misschien nuttig
kunnen zijn. Maar de regering heeft
ons nog nauwelijks inzicht verschaft
in de wijze waarop de belangen van
de verschillende sectoren moeten
worden afgewogen. Hoe zal zo'n
kwaliteitsomslag vertaald worden?
Wij wachten dat dus af. Wij zijn het
er in ieder geval mee oneens om
daaronder, behoudens enkele uitzon–
deringen, als structurele financie–
ringsbron ook de sanering van vuile
onderwaterbodems te rangschikken.
Die vervuiling is namelijk heel vaak
geïmporteerd of historisch veroor–
zaakt. In dat geval zouden in onze

visie de algemene middelen de
financieringsbron moeten zijn. Ik
kom daar nog uitvoerig op terug.

Een uitzondering die ik zojuist
noemde, kan bijvoorbeeld zijn onder–
houdsbaggerwerk dat geen kwestie
van sanering ingevolge de IBS is. Bij
het zuiveringschap Oostelijk
Gelderland is daar een
50%-50%-regeling voor ontworpen:
deels kwahteit en deels kwantiteit.
Wat vindt de regering van zo'n
systeem?

De VVD was, is en blijft mordicus
tegen de heffing op grondwater als
verbruiksbelasting. Dat geldt ook
voor het afval. Ook die heffing helpt
namelijk geen zier voor het milieu,
maar dient alleen om het tekort van
minister Kok te verzachten. Wij
vinden dat een oneigenlijk gebruik
van de goede Nederlandse milieu–
mentaliteit want er komt geen cent
van terug voor het milieu, in dit geval
om het grondwater te verbeteren.
Het wetsvoorstel moet onzes inziens
dan ook definitief worden
ingetrokken in plaats van aange–
houden.

Daarnaast wil de regering per 1
januari 1995 een verbreding van de
bestedingsmogelijkheden van de
grondwaterheffing. De VVD is daar
niet op voorhand tegen maar wij
vinden wel dat de regering de
verwarring nu verder opvoert door te
kiezen voor twee gelijkluidende
heffingen, die elk een wezenlijk
ander uitgangspunt dienen en
waarvan de opbrengst ook voor
verschillende doeleinden zal worden
gebruikt.

In dit verband onderschrijft de
VVD-fractie de stelling van de
VEWIN dat de regering het drink–
water onnodig duur maakt door
wezensvreemde elementen in die
kostprijs te introduceren, zoals de
kosten voor het denitrificeren en de
grondwaterheffing als verbruiksbe–
lasting. Op die manier dreigt het
drinkwater een soort fiscale melkkoe
te worden, nog afgezien van de
algemene lastenverzwaring dienten–
gevolge. Bovendien moet op die
manier de vervuilde in plaats van de
vervuiler betalen.

Met betrekking tot de eventuele
heffing op de zogenaamde vijf
diffuse, dus op de verspreide,
bronnen zegt de commissie-Zeven–
bergen drie keer neen en twee keer
ja. De regering zegt vijf keer neen. Ik
wil hierop nader ingaan.
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De VVD stemt in met de argumen–
tatie om geen heffing op verharde
oppervlakten in te stellen. Wij onder–
schrijven de daarvoor aangedragen
argumenten. Hetzelfde geldt voor
diffuse lozingen door huishoudens.
Per saldo vindt de VVD dat dit ook
geldt voor overstorten van gemeen–
telijke rioleringen. Wij vinden de
regering echter wel erg opportunis–
tisch en inconsequent met haar
argumentatie. Een overstortheffing,
zo zegt de minister, zal namelijk tot
een indirecte dubbele heffing leiden
voor degenen die op de gemeente–
lijke riolering zijn aangesloten. Wij
zijn het daarmee eens. Maar dat is
toch ook het geval met rijksaan–
slagen voor zware metalen uit riool–
waterzuiveringsinstallaties van
waterschappen? Toen ik dat
argument in oktober gebruikte bij de
behandeling van het heffingsvoorstel
op zware metalen, wuifde minister
Maij dat argument weg. Zij meet dus
met twee maten en is, in tegen–
stelling tot de VVD-fractie, niet
consistent en ook niet consequent.

Wat een heffing op diffuse
lozingen door de scheepvaart
betreft, acht ook de WD de nadelen
groter dan de voordelen. Dat geldt
met name voor de hoge perceptie–
kosten en voor het ontbreken van
een controle-apparaat. Het is echter
de vraag of verdiscontering in de
havengelden, met eventuele
doorsluizing naar de waterkwaliteits–
beheerders, denkbaar en mogelijk is,
conform de opzet van het afvalstof–
fenbeleid voor de scheepvaart.

Tot slot kom ik bij het punt
waarover nogal wat verschil van
mening tussen CDA en PvdA
bestaat, namelijk wel of geen heffing
op diffuse lozingen door de
agrarische sector. Ook de VVD vindt
dat een heffing voor deze sector in
beginsel voor de hand ligt, vanuit de
gedachte dat een evenredige
verdeling van de kosten die door
vervuilers worden veroorzaakt dan
ook bij de veroorzakers in rekening
dienen te worden gebracht. Wij
hebben echter begrip voor de
regeringsargumentatie dat daar
"vooralsnog" niet toe moet worden
overgegaan. De VVD vindt dat aan
deze belangrijke sector voor
Nederland enige tijd lucht en ruimte
moet worden gegeven om de voor
deze sector echt grote milieubocht
te kunnen maken. Maar, zo vragen
wij ons af, waarom is de regering

weer zo inconsequent en incon–
sistent door andere bedrijfssectoren
niet te gunnen wat zij wel de
agrarische sector gunt? Ik doel op de
heffing op zware metalen voor
ongeveer 100 grotere bedrijven. De
regering meet dus opnieuw met
twee maten en een en ander is dus
onberekenbaar. Wat betekent
"vooralsnog geen heffing"? Wanneer
komt die er eventueel wel in de ogen
van de regering? Is dat een soort
zwaard van Damocles dat boven de
sector komt te hangen? Een andere
vraag is: mogen nu regionale water–
beheerders, zoals de waterschappen,
zo'n heffing eventueel wel invoeren?
Doen zij dat misschien ook? Hoe
groot is die kans en wat vindt de
regering daar dan van?

Ik kom bij de 50%-reductie op
lozingen van zuiveringsinstallaties
van gemeenten en waterschappen.
In verband met een coalitiemono–
polie van CDA en PvdA mocht de
VVD helaas niet meetekenen met de
motie op stuk nr. 22194, nr. 23, die
uitspreekt dat per 1 januari 1994
50% reductie moet worden verleend
op de rijksheffing voor de effluent–
lozing van communale zuiveringsin–
stallaties. Wij hadden willen meete–
kenen, maar dat mocht niet. Wij zijn
in ieder geval uitdrukkelijk voor;
daarover geen misverstand. In tegen–
stelling tot de indieners, het CDA en
de PvdA, spreekt de VVD echter
uitdrukkelijk uit dat de regering de
op die manier verminderde
inkomsten niet mag omslaan over de
ongeveer honderd bedrijven die op
rijkswater lozen, want die zouden
hun heffing dan namelijk met zo'n
30% zien stijgen. Dan wordt de
verhouding 30/70 in plaats van
60/40. Wij vinden dat in een tijd van
zeer moeilijke economische omstan–
digheden niet aanvaardbaar. Wij
vinden dat onverantwoord naast de
extra heffing op zware metalen,
naast de heffing die nog steeds
dreigt op grondwater en op afval en
naast de recente extra
WABM-heffingen. Het onderzoek
van Price Waterhouse is toch heel
duidelijk en spreekt boekdelen. De
heer Vermeend van de PvdA heeft
daar ook uitdrukkelijke uitspraken in
Elseviers Weekblad over gedaan. Wij
dagen de regering, maar eerst de
indieners van de motie op stuk nr.
22194, nr. 23, dan ook uit om te
verklaren dat de gederfde rijksln–
komsten ten gevolge van de

50%-reductie niet zullen worden
afgewenteld op die ongeveer
honderd industriële lozers.

De heer Reitsma (CDA): Het zielige
gedoe over wel of niet medeonderte–
kenen vind ik eigenlijk onbelangrijk;
het gaat om de zaak. Ten eerste zou
ik nu graag van collega Te Veldhuis
willen horen hoe hij het wil finan–
cieren. Hij heeft al een behoorlijk gat
geschoten in de opbrengsten, omdat
de zware metalen er helemaal uit
moeten. Ten tweede kan hij de
CDA-fractie niet verwijten dat zij niet
helder is, want ik heb drie zeer
duidelijke signalen gegeven hoe in
mijn optiek de zaak gefinancierd kan
worden. Naar mijn mening heb je
dan voldoende middelen en is een
verhoging voor de honderd bedrijven
in het geheel niet nodig.

De heer Te Veldhuis (VVD): Wij
hebben gisteren een heel interes–
sante discussie gehad die aange–
zwengeld werd door de heer Schutte
van het GPV. Hij vroeg waarom
regeringspartijen alleen met elkaar
moties of amendementen moeten
indienen. Het waren er liefst 23;
komt de rest van de Kamer daar niet
een beetje buiten te staan? De heer
Reitsma zegt nu dat het onbelangrijk
is wie ze indient. Waarom mogen
andere partijen die er ook voor zijn
dan niet meetekenen? Als het zo
onbelangrijk is, dan mogen andere
partijen meetekenen. Maar goed, wij
weten hoe dat werkt in dit huis.
Daarover wil ik verder niet discus–
siëren.

De heer Reitsma zegt dat hij een
aantal voorbeelden heeft gegeven
voor dekking van de 50%. Ik wacht
de reactie van de minister op zijn
suggesties af. Maar ik heb de vorige
keer heel nadrukkelijk willen stipu–
leren - ik herhaal dat nu - dat, als
een aantal lozers op rijkswateren
wordt vrijgesteld voor een deel van
de heffing, de overblijvende lozers
op rijkswateren daarvoor niet
gestraft mogen worden. Ik wil een
uitspraak van de Kamer, eerst van de
indieners - anders leg ik die
uitspraak in tweede termijn voor in
een motie - dat het gemis aan
inkomsten dat het Rijk zal lijden door
aanneming van deze motie niet
verhaald zal worden op die honderd
industriële lozers. Daarmee tast je de
concurrentiepositie van die bedrijven
opnieuw aan en zet je ook de
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werkgelegenheid bij dat soort
bedrijven opnieuw op het spel. Ik
vind dat de motie wel moet worden
aangenomen, maar dat wij dan maar
op een andere manier de dekking
voor de gederfde rijksinkomsten
moeten zoeken dan wel dat het Rijk
minder geld moet uitgeven, bijvoor–
beeld aan beleidskosten.

De heer Reitsma (CDA): Alles leuk
en wel, uitspreken wat niet moet is
heel eenvoudig. Ik denk dat collega
Te Veldhuis politiek op dezelfde lijn
zit als de CDA-fractie. Maar ik vind
dat, als je uitspreekt wat niet moet,
je ook moet zeggen hoe je het dan
wel wilt doen. Dat ontbreekt nu in dit
betoog. Het is gemakkelijk om
dingen weg te schieten en te
halveren zonder aan te geven hoe
het dan wel moet. Die vraag blijft
onbeantwoord.

De heer Feenstra (PvdA): Bij de
wijziging van de WVO hebben wij al
aangegeven dat wij vasthouden aan
het totale activiteitenpakket en het
geld dat daarvoor nodig is. De
oorspronkelijke inzet van de motie–
Rienks was te komen tot een
nulheffing op rijkswateren. Nu ligt er
het waardevolle compromis voor om
op 50% uit te komen. De resterende
vervuilers zullen moeten meebetalen,
zij het minder dan in de oorspronke–
lijke inzet. De heer Te Veldhuis
vraagt om duidelijkheid. Ik heb die
duidelijkheid gegeven. Ik vraag hem
of hij blijft vasthouden aan het totale
activiteitenpakket en het daarvoor
benodigde geld. Of kan de compen–
satie er ook uit bestaan, dat wij
minder activiteiten op het gebied van
waterbeheer gaan uitvoeren?

De voorzitter: Ik wijs de heer Te
Veldhuis erop dat hij zijn spreektijd
in eerste termijn, na royale aftrek van
de interrupties, vrijwel opgebruikt
heeft.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik
reageer eerst op de interrupties. De
motie roept gevolgen op, waarop wij
een antwoord moeten geven. Het
antwoord van de VVD is als volgt: wij
geven aan wat er in ieder geval niet
moet gebeuren, namelijk het
verhalen van de verminderde rijksin–
komsten op de 100 overblijvende
bedrijven. Wat wel moet gebeuren is
het volgende. Wat ons betreft
kunnen de beleidskosten omlaag:

minder rapporten, minder nota's,
minder onderzoeken. Verder kan de
lijn van de heer Peitsma worden
gevolgd. Ik wacht de reactie van de
regering af. Wij geven dus aan wat
niet en wat wel moet.

De heer Feenstra (PvdA): Wil de
heer Te Veldhuis wel vasthouden aan
het totale activiteitenpakket en het
daarvoor benodigde geld?

De heer Te Veldhuis (VVD): Wat
ons betreft kunnen de beleidskosten
omlaag.

Minister Maij-Weggen: Het gaat
hierbij om één of twee ambtenaren,
die echt geen miljoen per jaar
kosten. Hoe wil de heer Te Veldhuis
daar 50 mln. mee wegwerken? Op
dit vlak is het ambtenarenapparaat al
behoorlijk uitgekleed. Nota's worden
bijvoorbeeld al sterk gebundeld.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik denk
dat de opmerking van de minister
niet juist is. Een paar jaar geleden
hebben wij een wetsvoorstel gehad
dat ervan uitging, de ambtelijke
kosten op de WVO-heffing te
verhalen. Daarbij zouden tientallen
miljoenen guldens omgaan.

Ik maak een slotopmerking over de
vrijstellingsregeling. Het bureau
milieu en ruimtelijke ordening van
VNO en NCW stelt dat sprake is van
het meten met twee maten. Zuive–
ringsinstallaties van overheden
krijgen wel een 50%-reductie en
zuiveringsinstallaties van bedrijven
niet. Is geen sprake van rechtsonge–
lijkheid?

Over de onderwaterbodemsa–
nering heb ik gisteren al vrij uitvoerig
gesproken, dus daarover wil ik
vandaag zwijgen. Wat wij niet billijk
vinden is dat veroorzakers van
verontreiniging in rijkswateren die
oorspronkelijk hun bron vinden bij
lozingen op kleine rivieren, worden
vrijgesteld. Moeten niet alle veroor–
zakers gelijkelijk worden aange–
slagen?

Gisteren is door een van de kamer–
leden gemeld dat er een
wetsvoorstel ligt over onderwaterbo–
demsanering. Kan de minister ons
inlichten over de stand van zaken?

De voorzitter Ik heb het gisteren
gehad over een voor-voorontwerp
van wet. Dat is wat anders.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik
begreep dat er ook al overeen–
stemming met VNG en IPO was.

Zouden wij een aparte
saneringspot voor natte gevallen
moeten vormen, los van een pot voor
droge-bodemsaneringsgevallen?
Zouden wij bij de natte-bodemsa–
nering niet de schakel van de
provincies ertussenuit moeten halen?
In feite is sprake van 27 beheerders.

Ik kom op het waterspoor. Ik stel
voorop dat ik het met de vorige
sprekers eens ben dat het nuttig is
om tot waterbesparing te komen.
Voorkomen moet worden dat
onnodig verdroging ontstaat. Wij zijn
het daarover eens. Technisch is een
en ander mogelijk, maar conform het
advies van de commissie-Zeven–
bergen voelt de VVD-fractie meer
voor differentiatie in de verbruiksta–
rieven. Wij stipuleren overigens op
voorhand dat de concurrentiepositie
van het Nederlandse bedrijfsleven -
vooral de dranken– en conservenin–
dustrie - daarbij niet aangetast moet
worden.

Wij zoeken een andere oplossing
dan het waterspoor. De meeste
deskundigen hebben de afgelopen
jaren gezegd dat het waterspoor een
hoogbejaard systeem is, dat het
beste definitief in de ijskast kan
worden gezet. De bezwaren zijn
breed uitgemeten. In 20% van de
huizen is geen watermeter en dat
zijn dan 1,2 miljoen woningen. Het
aanleggen van watermeters kost
ongeveer 1 mld. Veel belangrijker is
dat de burger in de meeste gevallen
geen of nauwelijks invloed kan uitoe–
fenen op de vaste kosten van het
waterspoor. Dit geldt voor de kosten
van afschrijvingen van waterlei–
dingen, van riolen en van zuiverings–
installaties. Zelfs als er veel water
wordt bespaard, merkt men dit
nauwelijks in de tarieven, omdat het
aandeel van de vaste kosten zo groot
is. Het lijkt een mooi systeem, maar
in de praktijk zal het niet werken.
Bovendien zullen de tarieven voor
drinkwaterbereiding, de kosten van
de rioleringen en de zuiveringslasten
de komende jaren stijgen. Zelfs als
men bespaart, moet men toch meer
betalen. De vraag is of dan niet het
tegenovergestelde effect wordt
bereikt.

Op pagina zes van de brief van de
minister worden acht argumenten
aangevoerd op basis waarvan gecon–
cludeerd kan worden, niet tot het
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waterspoor over te gaan. Ik vind het
waterspoor ook systematisch onjuist.
De heffing op grond van de WVO is
een bestemmingsheffing en het
waterspoor zou een regulerende
heffing zijn. De regering zegt nu het
bestemmingskarakter van de
heffingen te willen handhaven. De
WVO-heffing is toch een financie–
ringsheffing? Als de mogelijkheid
van het waterspoor wordt openge–
laten, vaar je een dubbele koers,
want het past niet binnen het
systeem van bestemmingsheffingen.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Uit
berichten in de pers bleek onlangs
dat de minister nogal tevreden was
over de waterkwaliteit en vooral over
haar eigen rol in het geheel.
Afgezien van de foute illustratie die
daarbij werd gegeven - ik heb het
dan over de otter - mag de minister
zich wat ons betreft, wel wat
bescheidener opstellen. Het is
wellicht goed dat de minister nog
eens aangeeft wat nu precies de
bedoeling is van haar opmerkingen
indertijd. Wij constateren dat bij de
uitvoering van het integrale water–
beleid blijkt dat een aantal doelstel–
lingen, zoals die van de reductie van
verontreinigingen, niet zal worden
gehaald in de desbetreffende
planperiode. Ik noem stikstof, PAKS,
zware metalen, PCB's en dioxine. In
al deze gevallen blijkt de beleidsach–
terstand inzake de diffuse bronnen
de oorzaak te zijn.

Voorzitter! Tot op heden hebben
de financieringsstructuren op het
gebied van de waterkwaliteit, de
waterkwantiteit en de grondwater–
kwantiteit zich afzonderlijk
ontwikkeld. Beleidsmatig komt er
echter steeds meer aandacht voor de
relatie tussen de waterhuishouding,
de natuur en het milieu. Logisch
gevolg hiervan moet zijn dat ook de
financieringsstructuur aan deze
tendens wordt aangepast. De finan–
ciering van het waterbeheer moet
afgestemd worden op de doelstelling
van het integraal waterbeleid waarin
het milieu en de natuur een belang–
rijke rol spelen. De financieringsin–
strumenten moeten zodanig ingezet
worden dat deze optimaal bijdragen
aan het verwezenlijken van die
doelstellingen. Vanuit het oogpunt
van het milieu kan of mag forse
winst verwacht worden. Het principe

"de vervuiler betaalt" dient bijvoor–
beeld duidelijk tot uitdrukking te
komen en de regulerende werking
van heffingen c.q prijsprikkels
dienen, waar mogelijk, benut te
worden.

Met deze gegevens in het achter–
hoofd werd de nieuwe financierings–
structuur opgezet en met deze
gegevens in ons eigen achterhoofd
hebben wij het voorstel van de
regering dan ook bekeken. Ik moet
echter zeggen dat wij, het geheel
overziende, op een groot aantal
onderdelen teleurgesteld zijn. Er zijn
kleine winstpunten te noemen, maar
een grensverleggende visie
ontbreekt. Bestaande belangenver–
houdingen lijken een stevig stempel
gedrukt te hebben op de onderhan–
delingen, meer dan het belang van
het milieu. Nu ben ik het eens met
de heer Feenstra dat compromissen
waardevol zijn en dat het resultaat
het karakter van een compromis
draagt, maar dat ontslaat de Kamer
niet van de plicht een politiek
oordeel te geven. Het verbaast ons
bijvoorbeeld dat geen aandacht
geschonken wordt aan het
regulerend effect van de bestem–
mingsheffingen. De WVO heeft wat
dit betreft immers haar sporen al
verdiend.

Mijn fractie ondersteunt het
voorstel in de brief van de regering
van 11 januari om een begin te
maken met de invoering van het
waterspoor. Het waterspoor-plan,
dat een bijdrage kan leveren aan het
tegengaan van de verdroging en
waardoor een betere toerekening van
kosten aan de vervuiler wordt
bewerkstelligd, verdient een derge–
lijke invoering. Wij gaan ervan uit -
hoewel dit niet zozeer in de brief aan
de Kamer is vermeld - dat de
regering de mening is toegedaan dat
invoering van het waterspoor zal
bijdragen aan een zeer aanzienli jke
waterbesparing, minimaal van 20%.
Dan doel ik op een integrale
invoering van het waterspoor voor
heel Nederland. Wat is het
rendement daarvan?

Vervolgens is mijn fractie
benieuwd of de betrokken instanties
in de bemeterde gebieden bereid
zijn, over te gaan tot de regionale
invoering van het desbetreffende
watertariefsysteem. Groningen
reageert enthousiast. De rioolheffing
in Gelderland is nu al gekoppeld aan
het drinkwaterverbruik. Heeft de

minister nog andere indicaties?
Hoeveel tijd zal gemoeid zijn met het
wijzigen van de WVO, opdat deze
geen beperkingen oplevert voor de
invoering van het waterspoor. Nu
gebleken is dat VVD en CDA zich
keren tegen een partiële invoering
van waterspoor, zoals de regering
zich voorstelt, vraag ik mij af wat de
opstelling van de minister zal zijn.
Helaas kan D66 haar nu nog niet aan
een meerderheid helpen. Wanneer
worden de ontwerp-wetsvoorstellen
aan de Kamer voorgelegd? Hoe hoog
zullen de meerkosten vanwege de
volledige bemetering gemiddeld per
huishouden zijn? Hoe stelt de VEWIN
zich op ten aanzien van de plannen
voor bemetering? Het zal duidelijk
zijn dat de fractie van D66 vindt dat
bemetering sowieso beter past in
een tijd waarin betaling voor water
op basis van watergebruik recht–
vaardig is. Bemetering leidt immers
tot een lager waterverbruik.

De instemming van de VEWIN met
het waterspoor betekent voor ons
een aanzienlijke versterking van het
bestuurlijk draagvlak, hoewel de
tegenstand van VNG en Unie van
Waterschappen natuurlijk blijft. Ik
noemde al de regio's die hun
instemming hebben betuigd met de
invoering van het plan. Natuurlijk zijn
de besparingsmogelijkheden op
sanitaire voorzieningen op een
andere wijze te realiseren, naast het
zogenoemde waterspoor. Om het
hoogst mogelijke rendement te
behalen, is het nodig om alle bespa–
ringsmogelijkheden te benutten, dus
inclusief de partiële invoering van
waterspoor.

Dan kom ik bij de heffing op
diffuse bronnen. De regering heeft
ervoor gekozen een groot deel van
de vervuilers buiten het bereik van
de WVO-heffing te houden. Factoren
als verkeer, bestrijdingsmiddelen en
mest, die elk een groot aandeel in de
vervuiling van het oppervlaktewater
hebben, vallen volgens het voorstel
niet onder de heffing en betalen niet
mee aan het opruimen van de
vervuiling. Zij missen eveneens de
prikkel om hun vervuiling terug te
dringen. De ratio van de regering
hiervoor is dat vervuiling al via
andere wegen wordt aangepakt.
Vervuilers, zegt de regering, kunnen
dan dubbel belast worden en uitvoe–
ringstechnisch zijn er problemen.
Naar onze mening, voorzitter, zou in
ieder geval de bijdrage van het
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verkeer en het gebruik van bestrij–
dingsmiddelen in de landbouw in een
heffing moeten worden vertaald. Het
verkeer als diffuse waterverontreini–
gingsbron van zware metalen, olie,
koolwaterstoffen en stikstofoxyde
zou een bijdrage kunnen leveren
door koppeling aan een heffing op
de motorrijtuigenbelasting of aan de
brandstofheffing voor het
wegverkeer. Dit laatste heeft onze
voorkeur. De landbouw zou ons
inziens een WVO-heffing op grond
van emissies van bestrijdingsmid–
delen kunnen worden opgelegd, te
koppelen aan de recent uitgewerkte
bestrijdingsmiddelenheffing.

De financiering van de waterbo–
demsanering is ons inziens een
redelijk voorstel. De vervuiler is
immers moeilijker te vinden dan bij
vervuiling op land. De opzet van de
financiering waarbij eerst de
vervuiler, vervolgens de gebruiker of
belanghebbende en ten slotte de
overheid betaalt, vinden wij juist.
Ook heeft de Kamer verlangd om de
systematiek van de Interimwet
bodemsanering hier te volgen.

Er bestaat wel een probleem bij de
kostenverdeling tussen Rijk en
waterkwaliteitsbeheerders. Bij de
gewone sanering is bij klasse–
4-vervuiling gekozen voor de
verhouding 90% Rijk en 10%
provincie. Bij waterkwaliteitsbeheer
is voor dezelfde verhouding gekozen,
terwijl hier een groter aandeel van
waterkwaliteitsbeheer te verkiezen
was geweest, gezien het feit dat alle
inkomsten hiervoor uit de WVO
komen. Een hogere WVO zou dus
het gevolg zijn. Dit sluit mooier aan
bij het principe "de vervuiler betaalt".
Graag ontvang ik hierop een reactie
van de minister.

Wanneer zal het wetsvoorstel aan
de Kamer gezonden worden? Ik
begreep dat er reeds voorstellen zijn.
Na de interruptie van de voorzitter
van deze vergadering moet ik
begrijpen dat het om voor-vooront–
werpen gaat. Wanneer zullen deze
voor-voorontwerpen ons in het
voorontwerp bereiken?

Voorzitter! Het voorstel over de
waterkwaliteitsomslag lijkt ons geen
goed voorstel, omdat het te zeer in
strijd is met het principe "de
vervuiler betaalt". Het is wel logisch
om te betalen voor peilbeheer,
respectievelijk "het belang van droge
voeten". Het gaat om een kwanti–
teitsomslag. Maar de parallel met de

kwaliteitsomslag, het belang van een
schoner milieu lijkt ons niet juist. Het
lijkt ons dat de kosten van het water–
beheer voldoende kunnen worden
gedekt via de kwantiteitsomslag en
de WVO-heffing.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Mijn verontschuldigingen
voor het feit dat ik mijn collega
Rosenmöller vervang die in het
buitenland is. Het gaat vandaag over
de prijs van water. Dit zou een mooie
titel geweest zijn voor een krachtige
beleidsnota van het kabinet, als
reactie op het advies van de
commissie-Zevenbergen en het
rapport van het bureau Berenschot.
Uit beide rapporten laat zich vooral
de conclusie trekken dat een nieuw
watertariefsysteem hard nodig is met
oog op de waterbesparing en vanuit
het principe dat de vervuiler betaalt.
Wij hebben niet voor niets te maken
met de toenemende dreiging van
verdroging.

Ik begrijp niet dat de reactie van
de beide ministers in hun brief van
11 januari zo aarzelend is. In die
brief wordt aan het positieve beeld
dat Berenschot schetst, een
besparing van ten minste 20% van
het waterspoor, nauwelijks aandacht
besteed. Wel gaan de ministers
uitvoerig in op een aantal factoren
die zij als een belemmering zien voor
de landelijke invoering van een nieuw
tariefsysteem. Mijn fractie vindt de
aangevoerde bezwaren niet
overtuigend. Ten eerste: het gebrek
aan bestuurlijk draagvlak. Dit gebrek
bestaat inderdaad bij VNG en water–
schappen, maar provincies als
Gelderland en Groningen en ook de
VEWIN lijken juist enthousiast. Die
maken natuurlijk ook deel uit van het
bestuurlijk draagvlak. Daarom doet
ook het argument dat de WVO geen
basis biedt voor een nieuw tarief–
systeem wat merkwaardig aan. Want
nu al vragen Groningen en de
VEWIN om een wijziging van de
WVO op dit punt. Maar al deden zij
dit niet, dan nog zou de regering
zo'n goede mogelijkheid om water–
besparing te stimuleren met beide
handen moeten aangrijpen.

Ik maan de minister dus tot grote
haast om de WVO snel aan te
passen en de betrokken instanties
daarmee het zetje te geven dat zij zo
goed kunnen gebruiken. De minister

schrijft toch niet voor niets in haar
brief dat zij, als het verzoek haar
bereikt, deze mogelijkheid in de wet
wil inbouwen. Het argument van de
WVO is een beperkt argument, want
het bemoeilijkt alleen het opleggen
van zuiveringslasten naar rato van
het drinkwaterverbruik, maar voor de
koppeling van de rioolheffing aan het
drinkwaterverbruik - een ander deel
van het waterspoor - is helemaal
geen wetswijziging nodig, blijkt uit
de rapporten. Wat willen de
ministers nu doen om, zo lang de
WVO nog niet gewijzigd is, alvast dit
deel van het waterspoor te reali–
seren? Waarom niet deze forsere
stap gezet in plaats van alleen het
afschaffen van het vastrecht, zoals
ook de CDA-fractie vandaag heeft
bepleit?

Het derde argument, de niet
volledige bemetering, zou vooral een
stimulans moeten zijn om snel veel
meer huishoudens van eigen water–
meters te voorzien en om daarvan nu
ook heel systematisch bij renovatie
en nieuwbouw een punt te maken.
Het onderzoek van Berenschot toont
juist aan dat bemetering op zichzelf,
los van waterbesparingseffecten, al
leidt tot een lager waterverbruik. Het
is ook rechtvaardiger, want er wordt
betaald voor hetgeen wordt
verbruikt. Hoe staat het met het plan
voor verdere bemetering, dat samen
met de VEWIN wordt ontwikkeld? Zit
daar nu enig perspectief in? Aan
welke termijn wordt gedacht? In
afwachting van de landelijke
bemetering is een facultatieve
invoering van het waterspoor, zeker
in de regio's waar al sprake is van
100% bemetering, heel goed
mogelijk, juist door de regionale
verschillen, want het probleem is
sterk geconcentreerd in enkele grote
steden.

Voorzitter! Op dit onderdeel
concludeer ik dat de aangevoerde
belemmeringen reuze meevallen. Het
waterspoor kan tot enorme bespa–
ringen leiden, geeft een betere
invulling aan het principe "de
vervuiler betaalt" en heeft een recht–
vaardige toerekening van kosten tot
gevolg. Dit laatste is wel zo
belangrijk nu de komende jaren - dat
blijkt ook uit alle rapporten - de
kosten voor waterzuivering, voor
rioolbeheer en voor de produktie van
drinkwater flink stijgen. Met het
huidige forfaitaire tariefsysteem
gaan de laagste inkomensgroepen
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daar evenredig meer aan meebe–
talen, met een denivellering als
gevolg. Dat was toch niet de
bedoeling? Met de invoering van het
waterspoor wordt het denivellerend
effect van de te verwachten kosten–
stijgingen voorkomen. Dat is ook een
van de argumenten van het Bureau
Berenschot. Hogere inkomens–
groepen verbruiken bovendien meer
water en moeten daar dan ook een
hogere rekening voor krijgen; een
daad van eenvoudige rechtvaar–
digheid. Niet vaak krijgt een milieu–
minister en ook een minister van
Verkeer een financieringsinstrument
in de schoot geworpen dat goed is
voor het milieu en nivellerende
effecten heeft, althans dat denivel–
lering tegengaat. Zeker voor een
sociaal-democratische milieuminister
is dat een niet te missen kans. Ik
hoop dat deze CDA-minister zich
daarin herkent.

De inkomenskant klemt des te
meer omdat de regering zelf de
kosten van drinkwaterproduktie wil
laten stijgen als gevolg van de
invoering van de verbruiksbelasting
op drinkwater. Die belasting zal in de
huidige situatie tot gevolg hebben
dat de forfaitaire drinkwaterprijs
omhoog gaat. In de schriftelijke
voorbereiding heeft de fractie van
Groen Links al naar voren gebracht
dat juist het voorstel voor een grond–
waterbelasting de regering ertoe zou
moeten bewegen, haast te maken
met het waterspoor. Ik voeg daar nu
aan toe dat, nu de verbruiksbelasting
voor onbepaalde tijd van de baan is,
de urgentie alleen nog maar groter is
geworden.

Tot slot nog enige andere punten
uit de regeringsreactie op het
rapport van de commissie-Zeven–
bergen. Wij vinden het positief dat
het voorstel voor een heffing op de
lozing van organische halogeenver–
bindingen wordt overgenomen en
dat gestreefd wordt - daarmee
wordt de motie-Rosenmöller ten
uitvoer gebracht - om een leges–
heffing in te voeren bij de
WVO-vergunningverlening. Wij
missen - ik sluit mij aan bij de
woorden van de heer Eisma - het
punt dat nog zeer belangrijke
vervuilers nu uit de heffingsyste–
matiek blijven, met name op het
gebied van verkeer en landbouw.

Een aanvulling van de Wet bodem–
bescherming met een aparte
paragraaf over de waterbodemsa–

nering wordt al jarenlang door de
fractie van Groen Links bepleit, ook
gisteren weer. In de brief van 25
augustus jongstleden wordt een
tijdsplanning aangegeven voor deze
en voor andere wijzigingen. Ik ben
benieuwd of wij nog steeds op
schema liggen, want bijna alles wat
met de bodembescherming te maken
heeft, loopt aanzienlijke vertraging
op. Het inbouwen van een regelmg
voor waterbodemsanering is pas
over ruim twee jaar gepland. Dat is
wel erg laat.

De regering pleit ervoor dat de
waterschappen overgaan tot ingeze–
tenenvertegenwoordigingen in hun
besturen Dat is inderdaad
belangnjk Maar waarom onder–
neemt de regering zelf niets om dit
te stimuleren? Dat blijkt althans niet
uit de stukken. Goede intenties zijn
toch niet voldoende om vastgeroeste
tradities te veranderen in water–
schapsland.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! De financiering van het
waterbeheer vormt een gecompli–
ceerde materie. Enerzijds zijn er vele
belangen bij in het geding, die de
betrokkenheid van vele overheidsor–
ganen tot gevolg hebben. Anderzijds
heeft de waterstaatssector een
geheel eigen structuur, zowel
bestuurlijk als financieel. Deze komt
het meest pregnant tot uiting bij de
waterschappen, gebaseerd op het
adagium belang-betaling-zeggen–
schap.

De commissie-Zevenbergen stond
daarom voor een niet eenvoudige
opdracht, die ongetwijfeld nog
aanmerkelijk werd verzwaard door de
Tweede Kamer zelf, gezien de vele
wensen die werden geuit bij de
behandeling van de derde nota
Waterhuishouding. Tegen die achter–
grond heeft de commissie naar mijn
oordeel een uitstekende prestatie
verricht. Voor ons ligt een helder en
voor de praktijk zeer bruikbaar
rapport, dat een goede basis voor
het verdere beleid op dit terrein
biedt. De regering heeft er in onze
ogen dan ook zeer verstandig aan
gedaan, dit rapport te volgen,
althans wat de hoofdlijnen betreft.

Ook voor het regeringsstandpunt
hebben wij in het algemeen
waardering, zij het dat er bij onze
fractie nog een aantal kritische

vragen en wensen leven. Ik zal een
aantal punten kort noemen, waarbij
ik mij vooral richt op aspecten van
juridisch-bestuurlijke aard.

Voorzitter! Het rapport van de
commissie-Zevenbergen ontleent zijn
belang in niet geringe mate aan een
aantal algemene beschouwingen
over het fenomeen integraal water–
beheer, die de basis voor de finan–
ciële aanbevelingen vormen. Terecht
wijst het rapport een visie op
integraal waterbeheer als bestuur–
lijke conceptie af en legt het de
nadruk op de wijze waarop de water–
beheerder zijn taak vervult, de
zogenaamde "brede kijk" en de
noodzaak van een goede afstemming
van taken van de diverse bij het
integraal waterbeheer betrokken
instanties. Deze visie wordt door de
regering terecht overgenomen.

Dit onderstreept nog eens wat al
eerder van de zijde van de Kamer is
uitgesproken, namelijk dat integraal
waterbeheer niet te dogmatisch als
een bestuurlijk concept mag worden
gehanteerd waarbij kwaliteits– en
kwantiteitsbeheer tot vrijwel elke
prijs in één waterschapsverband
moeten worden gebracht. Uit het
rapport spreekt ook wat dit betreft
gelukkig een realistische benadering.

De gedachte van de brede kijk, die
nu zoveel nadruk krijgt, is op zichzelf
niet nieuw. In het kader van de
discussies over de bestuurssamen–
stelling van de waterschappen is zij
eerder eveneens sterk benadrukt, zij
het met andere woorden. Ik denk
onder andere terug aan de
commissie-Merkx, die onderscheid
maakte tussen taakbelangen en
verwante belangen, die het water–
schap mede in acht heeft te nemen.

Die brede benadering heeft
uiteraard ook financiële conse–
quenties, zo is het in de praktijk nu
ook al vaak. Het regeringsstandpunt
stelt dat een brede kijk ook noodza–
kelijk is voor de bestedingsmogelijk–
heden van de bestaande heffingen
en omslagen. Ik ben het daar op
zichzelf wel mee eens, maar wil er
toch op wijzen dat men hierbij vrij
spoedig op formele grenzen kan
stuiten. Wil men niet voor
ongewenste verrassingen geplaatst
worden, met name door rechterlijke
uitspraken, dan moet men dit goed
in acht nemen. In dit verband zou
wetswijziging op een aantal punten
wel eens noodzakelijk kunnen blijken.

De keuze om zoveel mogelijk aan
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te sluiten bij de bestaande instru–
menten heeft mijn instemming. Ik zal
mij beperken tot enkele onderdelen
van het regeringsstandpunt. Onder–
delen die mijn instemming hebben,
zal ik niet aanroeren.

De commissie-Zevenbergen stelt
terecht ook de eventuele ingeze–
tenenomslag aan de orde, die op
grond van de nieuwe Water–
schapswet mogelijk is. Deze is nu in
verschillende delen van het land in
discussie. Ik onderschrijf de stelling
van de commissie dat het ontbreken
van ingezetenen in het bestuur van
een waterschap geen reden kan en
mag zijn om geen brede kijk te
hanteren. Het lijkt mij echter wat te
ver gaan om, zoals de regering doet,
te pleiten voor de introductie van
ingezetenen in het bestuur om
daardoor de gewenste brede kijk
eerder op te pakken. Die brede kijk
moet er altijd zijn. Een goede weging
van de binnen een bepaald type
waterschap aanwezige belangen
moet tot de conclusie leiden of
ingezetenenvertegenwoordiging in
dat waterschap wenselijk is. Is de
minister dat met mij eens?

Een belangrijk aandachtspunt in
het rapport is de heffing op diffuse
bronnen. De aanpak van diffuse
bronnen is voor het bereiken van de
kwaliteitsdoelstelling voor het opper–
vlaktewater van bijzonder groot
belang Daar zal in onze ogen beslist
meer aan moeten gebeuren. Een
heffing is daartoe een van de instru–
menten, maar het regerings–
standpunt laat van dit instrument
weinig over. Ik heb begrip voor de
overwegingen van de regering, ook
ten aanzien van de agrarische sector,
maar blijf wel met de vraag zitten
wat er dan wel wordt gedaan aan de
hoogst noodzakelijke aanpak van de
diffuse lozingen. Een brongerichte
aanpak is noodzakelijk. Bovendien
blijft er in de benadering van de
regering weinig over van het
beginsel "de vervuiler betaalt". Wij
willen graag een nadere toelichting
op het regeringsstandpunt over deze
punten.

Ik deel de afwijzing van de
regering van een speciale
WVO-heffing voor de scheepvaart,
maar het lijkt mij niet meer dan
redelijk dat de komende pleziervaar–
tuigenbelasting mede ten behoeve
van het waterkwaliteitsbeheer wordt
aangewend. Hoe staat het nu precies
met die belasting en hoe zal deze

worden bestemd? Kunnen de
regionale waterbeheerders daarin
delen?

Voorzitter! Zeer veel aandacht is
uitgegaan naar het zogenaamde
"waterspoor". Dit thema is bepaald
niet nieuw. Ik herinner mij van vele
jaren terug al discussies in
IPO-verband over deze zaak. Ik moet
zeggen dat de gedachte achter het
waterspoor mij steeds sterk heeft
aangesproken, maarwij moeten niet
onderschatten dat er veel praktische
bezwaren aan verbonden zijn. Unie
en VNG hebben deze sterk geaccen–
tueerd. Bovendien verschilt men van
mening over de vraag of er een groot
effect van uitgaat op de waterbe–
sparing, en daar gaat het toch om.
Voorts rijst de vraag hoe dit systeem
bijvoorbeeld bij grote gezinnen zal
uitwerken. Daar zou ook een onbil–
lijkheid in kunnen schuilen. Al met al
neig ik ertoe, ondanks mijn
sympathie, te concluderen, dat het
niet zo realistisch is op deze weg
verder te gaan. Aan wetswijziging op
dit punt heb ik dan ook niet zoveel
behoefte. Waar wel behoefte aan is,
zijn instrumenten, die daadwerkelijk
aan een zorgvuldig beheer van het
grondwater bijdragen. Ik constateer,
dat dit beleidsonderdeel, met name
het actieve grondwaterbeheer, nog
steeds niet goed van de grond komt.
Dat vereist toch wijziging van de
Grondwaterwet. Ik heb er eerder met
de minister over gesproken. Hoe
staat het met die wijzigingen van de
Grondwaterwet? Het duurt allemaal
erg lang.

Voorzitter! Ik kan kort zijn over de
waterbodemsanering. Het is
daarmee droevig gesteld wat betreft
de voortgang van de wetgeving. Wij
hebben dat deze week in een debat
met de minister van VROM ook al
aan de orde gesteld. Heeft deze
wetgeving nu inderdaad de hoogste
urgentie?

Met de financiering is het zo
mogelijk nog droeviger gesteld. Wat
er nu beschikbaar is, is niet meer
dan de spreekwoordelijke druppel op
de gloeiende plaat. Voor ons is
belangrijk, dat er voor sanering van
de waterbodems een afzonderlijk
herkenbaar budget zal zijn. Kan de
minister dat toezeggen?

Met de financieringsstructuur,
zoals de commissie-Zevenbergen die
voor ogen heeft, kunnen wij
instemmen. Maar het moet nu
eindelijk van de grond komen. En

ook de specieberging is een blijvend
probleem. Of private financiering
daarvoor een realistische perspectief
is, waag ik vooralsnog te betwijfelen.
Het blijft dus een zorglijke situatie.
Wellicht kan de minister in dit debat
nog enig perspectief verschaffen.

Voorzitter! Ten slotte een enkel
punt in telegramstijl. Onze fractie
staat van harte achter de motie–
Reitsma/Van der Vaart inzake de
spoedige invoering van de
50%-reductie op de rijksheffing voor
communale zuiveringsinstallaties. Ik
ben overigens van oordeel, dat de
50% al een aanvechtbaar compromis
is. De huidige situatie pakt zeer
onbillijk uit voor de regionale water–
beheerders. Hoe staat het met de
aanpassing van de wetgeving op dit
punt? Deze vraag geldt ook de
andere onderdelen van het pakket–
Zevenbergen. Snelle voortgang van
de invoeringswetgeving achten wij
noodzakelijk. Terecht wordt in het
regeringsstandpunt geconstateerd,
dat een deel van de WVO in de
toekomst in de integrale waterwet–
geving zal worden geïncorporeerd.
Maar dat project - de heer Reitsma
wees er ook op - is op de langere
baan geschoven, wat overigens mijn
instemming heeft. Dus daar kan niet
op worden gewacht. Het moet
natuurlijk wel in dat perspectief
passen.

Voorts nog een vraag over de
toekomst van de rijksbijdragere–
geling integraal waterbeheer. Die
loopt vooralsnog tot eind 1994. Wat
gaat er dan gebeuren? Ons komt het
voor, dat ook na die datum ter stimu–
lering van projecten op het terrein
van het regionaal integraal water–
beheer aan dit instrument behoefte
zal blijven bestaan. Zal deze regeling
op enigerlei wijze worden voort–
gezet?

Ten slotte wil ik aandacht vragen
voor een punt, dat in de water–
schapswereld nogal voor enige
onrust zorgt, namelijk de discussie in
enkele provincies over een
afsplitsing van het zuiveringsbeheer.
Dit heeft alles te maken met het
thema van vandaag, integraal water–
beheer, zowel vanuit bestuurlijk als
financieel oogpunt. Afsplitsing van
het zuiveringsbeheer uit all-in water–
schappen c.q. zuiveringsschappen
lijkt mij een vorm van desintegratie.
Uiteraard kunnen waterkwaliteitsbe–
heerders als dat doelmatig is, op
concrete punten samenwerken. Dat
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gebeurt nu ook al. Ik denk aan
gemeenschappelijke laboratoria,
gezamenlijke expertise en
know-how, etcetera. Daar ben ik ook
een voorstander van. Maar wel op
basis van vrijwilligheid, dus van
onderop, en niet opgelegd De
volledige verantwoordelijkheid voor
het gehele taakveld moet bij de
waterkwaliteitsbeheerder blijven
berusten. Met name die vrijwilligheid
is voor mij een essentieel punt.
Anders wordt juist afbreuk gedaan
aan een geïntegreerd beheer Ik
verneem graag of de minister het
met deze visie eens is.

De vergadering wordt van 12.25 uur
tot 13.45 uur geschorst.

D

Minister Maij-Weggen Voorzitter!
De financiering van het waterbeheer
staat de laatste tijd flink in de
belangstelling. Zo stemde eind 1992
het parlement in met een wijziging
van de Wet verontreiniging opper–
vlaktewateren die het mogelijk maakt
om leges te heffen en een heffing op
te leggen voor de lozing van zware
metalen. Ook externe factoren
beïnvloeden de discussie over de
toekomstige financiering van het
waterbeheer, zoals de discussie over
de financiering van het milieubeleid.

Vooraf aan het beantwoorden van
de vragen vat ik kort wat ontwikke–
lingen van de laatste jaren samen. In
het kader van de parlementaire
behandeling van de Derde nota
waterhuishouding, eind 1990, zijn
een aantal voorstellen gedaan om
enkele aspecten van integraal water–
beheer te intensiveren en het nieuwe
beleid ook te financieren. Als
voorbeeld hiervan noem ik de finan–
ciering van de waterbodemsanering
en de financiering van de inrichtings–
en herstelmaatregelen in de rijkswa–
teren.

Daarmee werd eigenlijk ten
principale een discussie gevoerd
over de reikwijdte naar de toekom–
stige mogelijkheden van de belang–
rijkste financieringsbron in het
waterkwaliteitsbeheer, namelijk de
WVO-heffing, toen nog voor de rijks–
wateren gebaseerd op alleen
zuurstofbindende stoiffen. Bij die
parlementaire behandeling zijn een
aantal belangrijke vragen met
betrekking tot de financiering van het
waterbeheer aan de orde geweest. Ik
noem er enkele.

De WVO-bestemmingsheffing zal
moeten worden uitgebreid met veel
meer stoffen, omdat uit de
opbrengst de kosten die het Rijk zal
maken moeten worden gefinancierd.
Hiermee zal dan een betere invulling
worden gegeven aan het beginsel
"de vervuiler betaalt". Er zal een
rechtvaardiger kostenverdeling
tussen de lozers van alle stoffen
worden bereikt. Nieuw beleid, zoals
de sanering van vervuilde water–
bodems, zal voor een deel gefinan–
cierd moeten worden uit de
opbrengst van de WVO-heffing, voor
zover er een relatie met de vervuilers
was te leggen. Voor de financierings–
structuur moest zoveel mogelijk
worden aangesloten bij de financie–
ringsstructuur van de droge-bodem–
sanering.

Ook de directe beheerskosten van
het Rijk, zoals de kosten van
handhaving, meting en bestrijdings–
maatregelen, zullen deels uit de
opbrengst moeten worden gefinan–
cierd. In plaats van nieuwe uitke–
ringsregelingen voor het stimuleren
van saneringsmaatregelen werd
meer heil gezocht in wet– en regel–
geving, eventueel gecombineerd met
financiële prikkels. Bestaande uitke–
ringsregelingen zouden moeten
worden beëindigd. Ik herinner aan de
inbreng van de heer Reitsma en de
heer Van der Vaart in de discussie
van destijds.

Ook was er behoefte aan een
toekomstvisie op de WVO-heffing
door het Rijk. Onderzocht zullen
moeten worden de noodzaak van een
dergelijke heffing, de mogelijkheid
van overdracht van heffingsbevoegd–
heden en de mogelijkheid van
tariefsverlaging. Hoewel veel van
deze vragen aan duidelijkheid niets
te wensen overlieten, leek het de
regering wenselijk over een aantal
aspecten eerst maar eens advies te
vragen. Daartoe is toen de
Commissie onderzoek financierings–
stelsel waterbeheer ingesteld, met
vertegenwoordigers van vele bij de
WVO-heffing betrokken instanties,
zoals de waterschappen, de
provincies en de ministeries van
VROM en Verkeer en Waterstaat.
Deze commissie had tot taak
voorstellen te doen voor een nieuw
financieringsstelsel voor het water–
beheer, passend bij het integrale
waterbeheer. Haar taak kon
tweeledig worden opgepakt, namelijk

het ontwikkelen van een heel nieuw
financieringsstelsel of het aanpassen
van het bestaande stelsel aan de
verbrede taakopvatting van de water–
beheerder. De commissie heeft met
name de laatste optie uitgewerkt in
haar advies. Oat lijkt mij een goede
keuze, omdat de eerste mogelijkheid,
van een heel nieuwfinancierings–
stelsel, erg veel overhoop zou halen.
Het zou zeker vijf tot tien jaar
hebben geduurd voordat er een heel
nieuw systeem zou zijn opgezet.
Intussen wordt er dan weinig gedaan
aan de lopende problemen. Dat
neemt overigens niet weg dat voor
een langere termijn een ontwikkeling
naar integratie van bestaande finan–
cieringsmogelijkheden van het
waterbeheer in een algemene
omslag of een algemene heffing niet
behoeven te worden uitgesloten.

Het advies van de
commissie-Zevenbergen is eind
maart 1992 aan u aangeboden en
eind augustus heb ik u het regerings–
standpunt toegezonden. Te zamen
met de aanvullende brief over het
waterspoor is dit het hoofdon–
derwerp van deze vergadering. Ook
ik wil nu hier mijn welgemeende
complimenten maken voor het werk
van de commissie. Dat heb ik allang
intern gedaan. Het doet mij echter
goed, dat er in deze commissie
zoveel support en waardering is voor
het werk van de commissie-Zeven–
bergen. De commissie-Zevenbergen
heeft ons een aantal handzame
adviezen verstrekt.

Uitgangspunt in het advies en het
regeringsstandpunt is dat voor de
financiering van het waterbeheer
door Rijk en andere waterkwaliteits–
beheerders zowel de trits belang,
betaling en zeggenschap als het
beginsel de vervuiler betaalt centraal
blijven staan. Ook bij de parlemen–
taire behandeling van de Derde nota
waterhuishouding is dit erkend.

In het advies en het regerings–
standpunt worden aan beide zaken
een brede invulling gegeven om een
financiële oplossing te kunnen
bieden voor de huidige problemen
met het waterkwaliteitsbeheer. Veel
van de hiervoor genoemde vragen
zijn mede opgelost door het
unanieme advies van de
commissie-Zevenbergen. Dit leidde
ertoe dat de regering het samenhan–
gende pakket aan voorstellen snel en
zoveel mogelijk in haar standpunt
heeft overgenomen.
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Dat hiervan op een aantal onder–
delen is afgeweken wil ik u
toelichten, maar duidelijk moet zijn
dat in relatief korte tijd veel is of zal
veranderen in de financiering van het
waterbeheer. Over de vertaling van
de voorstellen in wet– en regelgeving
zal ik straks nog iets zeggen

Eerst geef ik aan dat ik in de
afgelopen maanden een aantal
voorstellen in daden heb omgezet.
De planning loopt goed en een
aantal uwer heeft daarover vragen
gesteld. Wij zijn in feite bezig,
overigens met uw instemming, met
de uitvoering van een deel van het
advies. De uitkeringsregeling voor
zuurstofbindende stoffen bijvoor–
beeld loopt af. Het voornemen
daartoe is bekend gemaakt evenals
een lijst van projecten die nog voor
uitkering in aanmerking komen. Er
bestaat nu in ieder geval inzicht in de
nog te behandelen projecten tot en
met 1995 en de financiële afwik–
keling van de projecten tot 1999.
Dan is de WVO-heffing met ingang
van 1993 verbreed. Ik heb u al het
desbetreffende wetsvoorstel voor de
heffing op zware metalen genoemd.
Dit heeft onder meer tot gevolg dat
de lozers van zuurstofbindende
stoffen nu niet meer de enige
vervuilers zijn die het waterkwali–
teitsbeheer van de rijkswateren
financieren. Het leidde er ook toe dat
de heffing op de lozing van deze
stoffen minder behoefde te worden
verhoogd.

Bij dezelfde wetswijziging is ook
bij amendement de mogelijkheid van
het heffen van leges voor
WVO-vergunningverlening in de wet
verankerd. De heer Reitsma vroeg
hiernaar. Tevens is bij die
gelegenheid de lang gekoesterde
wens om de tarieven bij wet vast te
stellen deels bij amendement gerea–
liseerd. Er is dus al het een en ander
gebeurd.

Ik kom nu bij wat ik in de nabije
toekomst wil realiseren, waarbij ik
inga op een specifieke vraag van de
heerVan den Berg. Een algemene
maatregel van bestuur waarin de
mogelijkheden van het heffen van
leges door het Rijk nader worden
uitgewerkt is volgende maand in
concept klaar. Na advisering en
besluitvorming kan deze algemene
maatregel van bestuur per 1 januari
1994 in werking treden. Als basis
wordt gekozen voor de zwaarte van
de WVO-vergunningverlening, uitge–

drukt in diverse categorieën van
procedures en lozingen. Daarnaast
wil ik de resterende aanbevelingen
van de commissie in drie tranches
van wijzigingen van de WVO behan–
delen.

In de eerste plaats kan binnenkort
een wetsvoorstel worden ingediend
waarin de tarieven voor de rijkshef–
fingen voor 1994 worden vastge–
steld. Dit betreft een relatief
eenvoudige wijziging die nodig is om
de geraamde inkomsten in de
begroting van 1994 te kunnen reali–
seren. Nu uw wens is gereahseerd
om dat bij wet te doen, moet er
uiteraard iedere keer een
wetsontwerp voor worden ingediend.

In de tweede plaats zal ik binnen
enkele maanden, mede namens de
staatssecretaris van Financiën, u een
tweede voorstel tot wijziging van de
WVO aanbieden. Die wijziging is
erop gericht, de heffingenmaatstaf
verder te verbreden met organische
halogeenverbindingen. Wij richten
ons met de inwerkingtreding op 1
januari 1995. Aangezien de meeste
van deze stoffen voorkomen op de
EG-lijst van zwarte-lijststoffen wordt
voor de systematiek aangesloten bij
de net geïntroduceerde heffing op
kwik, arseen en cadmium. Met de
opbrengst kan een nieuwe financiële
impuls worden gegeven aan de
sanering van de waterbodems die
juist vaak vervuild zijn door de
lozingen van deze stoffen.

Ook wordt in dit wetsvoorstel de
50%-effluentvrijstelling voor
communale installaties geregeld.
Over de ingangsdatum kom ik nog te
spreken naar aanleiding van de
gestelde vragen. Ik geef nu eerst een
algemeen overzicht.

Ik voorzie in 1994 als laatste
wijziging van de WVO een algehele
opschoning van het hoofdstuk
heffingen, rechten en bijdragen,
mede in verband met de vereisten in
de Grondwet. De essentialia van de
WVO-heffing zijn al overgebracht
van het uitvoeringsbesluit naar de
wet zelf. Ook uit een oogpunt van
een goed overzicht, kan hierin nog
wat verbetering worden aange–
bracht. In samenhang hiermee wordt
dit jaar het uitvoeringsbesluit Veront–
reiniging rijkswateren gewijzigd. In
dit besluit, dat door de recente
wetswijziging ook opgeschoond
moet worden, worden diverse uitvoe–
ringsmodaliteiten van de rijkshef–
fingen geregeld.

Tot slot noem ik de wijziging van
de Grondwaterwet. Die moet een
brede besteding mogelijk maken
voor de provincies van de opbrengst
van de grondwaterheffing. Ook die
wijziging wordt op het ogenblik
voorbereid.

Uit deze opsomming moge blijken
dat de modernisering van de finan–
ciering van het waterbeheer snel
verloopt, voor een deel al is
begonnen en voor een belangrijk
deel dit jaar reeds in wetswijzigingen
omgezet kan worden. Natuurlijk
hangt een en ander af van de tijd die
de Raad van State nodig heeft. Ik
hoop evenwel dat die wijzigingen
nog dit jaar aan de Kamer
voorgelegd kunnen worden.

Ik wil nu per thema ingaan op de
gestelde vragen. Allereerst iets over
de opzet van de WVO-heffingen van
het Rijk. De heer Feenstra heeft
gevraagd, of deze heffing niet meer
een regulerende heffing dan een
bestemmingsheffing is. Welnu, de
WVO-heffing is primair een bestem–
mingsheffing. Zo is die ook opgezet.
Ik wil daar geen twijfel over laten
bestaan. Maar de WVO-heffing heeft
in de afgelopen jaren onmiskenbaar
ook een regulerend neveneffect
gehad. Daardoor zijn saneringen
bespoedigd. Via tariefstellingen kan
dat neveneffect verder versterkt
worden.

Er wordt overigens vaak gedacht
dat een regulerende heffing beter
werkt dan een bestemmingsheffing.
Ik wijs evenwel op de grote
voordelen van de bestemmings–
heffing in dit verband. Het succes
van de WVO in de afgelopen jaren is
voor een groot deel te danken aan
het inzetten van maar liefst 2 mld.
van de opbrengst van deze heffing
voor maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit. Voorts wordt met
de bestemmingsheffing het beginsel
"de vervuiler betaalt" goed
toegepast. Ook is het belangrijk dat
er met de WVO-heffing uniformiteit
is voor de waterschappen. Desalniet–
temin zullen wij proberen om het
neveneffect van de regulering stap
voor stap beter te verwerken.

De heer Te Veldhuis (VVD): Het
kenmerk van een regulerende heffing
is dat daarmee geprobeerd wordt het
gedrag te beïnvloeden. Bovendien
komt daarmee geld binnen. Tot nog
toe was het echter gebruikelijk dat er
dan op een andere manier sprake
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zou zijn van lastenverlichting voor
bedrijven. Wat staat er dus aan
lastenverlichting tegenover, als de
minister het regulerende effect wil
versterken? Dat is namelijk de
pendant.

Minister Maij-Weggen: Op de
vraag of er iets tegenover moet
staan, kan alleen maar geantwoord
worden aan de hand van een actueel
onderwerp. Deze vraag is nu dus niet
in het algemeen te beantwoorden.

Voorzitter! De heer Reitsma heeft
geïnformeerd naar de actuele cijfers
over de heffingenopbrengst. De
ramingen staan op bladzijde 274 van
de begroting voor 1993. Het gaat
over 130 mln. tot 1 50 mln. per jaar.
Het nieuwe wetsvoorstel inzake het
heffingentarief voor 1994 en de
begroting voor 1994 zullen aange–
paste ramingen bevatten.

Voorzitter! De heer Reitsma heeft
naar aanleiding van het voorstel
inzake uitbreiding van het heffingen–
forfait voor huishoudens gevraagd
om een verdergaande differentiatie
in plaats van de tweedeling in de
aanslagen voor de huishoudens. Hij
had het over één, twee en drie
vervuilingseenheden.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Met alle respect wijs ik erop, dat ik
dat juist niet heb voorgesteld. Ik
handhaaf een tweedeling, maar de
vraag is of de nu voorgestelde
tweedeling de juiste is.

Minister Maij Weggen Er is
destijds gekozen voor een toedeling
op basis van de gemiddelde
bewoning van een huis. Dat is in de
ene streek 2,8 en in de andere streek
3,2. Men is er daarbij op praktische
wijze van uitgegaan dat er in een
huis gemiddeld drie mensen wonen.
Alleen omdat men goed besefte dat
dit uitgangspunt voor alleenstaanden
- ik denk aan bejaarden en ook aan
jonge alleenstaanden - een beetje
onredelijk zou zijn, heeft men
gekozen voor de mogelijkheid dat op
te geven, om dan van die gemid–
delde bewoning terug te kunnen
vallen op een alleenstaandenre–
geling. Dat heeft ertoe geleid dat het
gemiddelde van ƒ 240 kan worden
omgezet in een gemiddelde van ƒ 80,
als het gaat om een pure alleen–
staande. Dat is redelijk, als je ervan
uitgaat dat in een gemiddeld Neder–
lands huis 2,8 tot 3,2 mensen
wonen.

Nu begrijp ik best dat, als je met
z'n tweeën in een huis woont, je
denkt: daar zou ik best wel tussenin
willen zitten. Ik moet echter zeggen
dat je dan komt bij het punt waar ik
net over begon, namelijk bij een
differentiatie per huis. Daarvan
zeggen onze mensen dat, als je dit
echt zo precies wilt gaan doen, je
omkomt in de perceptiekosten. Het
is heel lastig. Je moet een soort
semi-bevolkingsregister op gaan
zetten; je moet het ook steeds
bijhouden, met alle verhuizingen
vandien. Dat is eigenlijk geen doen.

De heer Willems (Groen Links): Dan
zit het CDA toch eigenlijk weer op
het waterspoor, dat gewoon het
verbruik afrekent?

Minister Maij-Weggen Daar kom
ik straks nog over te spreken. Het
gaat mij er nu om de redelijkheid van
het huidige voorstel nog eens te
verdedigen en de bijna-onmoge–
lijkheid aan te tonen van een voorstel
dat misschien vanuit het oogpunt
van de individuele twee-bewonerssi–
tuatie wel redelijk lijkt, maar ten
aanzien waarvan, als je het over het
hele land uit wilt voeren, je tot de
conclusie moet komen dat daar geen
beginnen aan is. Je krijgt dan te
maken met enorme perceptiekosten
en met het bijhouden van archieven.
Men weet dat het nu al heel moeilijk
is om precies vast te stellen hoeveel
mensen er in allerlei huizen wonen
en waar. Nu al is het bevolkingsre–
gister, bijvoorbeeld in de grote
steden, lang niet altijd compleet,
maar dan krijg je nog een tweede
situatie. Het is dus gewoonweg een
praktische onmogelijkheid. Als
iemand mij, met dezelfde
opbrengsten, een redelijker voorstel
aan de hand kan doen, ben ik daar
best ontvankelijk voor, maar de
gedachte - ik heb evenwel begrepen
dat de heer Reitsma die niet heeft -
om een soort semi-bevolkingsre–
gister of een schaduw-burgerlijke
stand bij te houden, betreft een zaak
die bijna onmogelijk is. Wij gaan dus
uit van een gemiddelde en van een
alleenstaandenregeling.

Voorzitter! De heer Reitsma heeft
voorts gevraagd hoe de BTW-proble–
matiek moet worden opgelost bij één
nota voor verschillende heffingen,
zoals dat her en der al gebeurt. Ik
moet de heer Reitsma zeggen dat

een kant en klare oplossing voor het
gerezen BTW-probleem er op dit
moment nog niet is. In overleg met
mijn ambtgenoot van Financiën, in
dit geval de heer Van Amelsvoort,
wordt geprobeerd tot een
aanvaardbare oplossing te komen.
Wij zitten daar dus wel aan te
werken. Als die oplossing is
gevonden, zal ik deze de Kamer
zeker melden. Ik ben zeker niet tegen
een gecombineerde nota. Dit
probleem is er wel en moet worden
opgelost. Wij werken eraan;
misschien kunt u te dien aanzien nog
even geduld hebben.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik heb dat geduld, maar ik vind wel
dat het opgelost moet worden, want
het zou jammer zijn, als in verband
met dit soort belastingfaciliteiten dit
soort goede ideeën belemmerd
worden. Zou de minister de staatsse–
cretaris van Financiën willen vragen
of deze de Kamer omtrent dit thema
een brief wil schrijven, aangevende
waar precies het probleem ligt, zodat
wij het een keer met de staatssecre–
taris kunnen bespreken?

Minister Maij-Weggen: Ja, het is
echt een kwestie van precisie, van
fiscaliteit. De heer Van Amelsvoort is
ook bij uitstek degene die u daar het
beste over kan informeren. Wij zullen
dit verzoek overbrengen. Ik zal
vragen of hij, misschien zelfs
tezamen met het beantwoorden van
eventueel nog wat schriftelijke
punten, de Kamer die brief kan
sturen.

Voorzitter! Een andere vraag van
de heer Reitsma was, hoe de
beheerskosten van het kwaliteits–
beheer nog verder kunnen worden
beheerst. In de begroting is reeds nu
een specificatie opgenomen van de
beheerskosten. Het jaarlijks
vaststellen van het tarief heeft plaats
bij voorstel van wetswijziging, waarin
de bedoelde specificatie nog eens
moet worden toegelicht. Het
Overlegorgaan water van de Raad
voor verkeer en waterstaat kan
hierbij ook nog de nodige opmer–
kingen maken. De Kamer heeft de
gelegenheid bij de behandeling van
de jaarlijkse tariefstelling, die nu
immers per wet wordt geregeld,
hierover te discussiëren. Aan ons is
de plicht om de Kamer daarbij
precies uit te leggen wat naar ons
oordeel de redelijke beheerskosten
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zijn. Het lijkt mij verstandig verder op
deze zaak in te gaan bij de volgende
wetswijziging inzake de tarieven.

De heer Feenstra heeft gevraagd
of variatie in tarieven nog wel billijk
is tegenover de afnemers. De variatie
in de tarieven is het gevolg van het
uitgangspunt van de kostendek–
kendheid. Zo lang de samenstellende
onderdelen in veel verschillende
geografische eenheden worden
bepaald, zal dit probleem niet goed
opgelost kunnen worden zonder
centrale tariefvoorschriften. Een
combinatie van tarieven in grotere
gebieden kan dit effect wel enigszins
beperken. Zoals ik al eerder had
gezegd, maakt het ook nog uit of
sprake is van grondwater of van
oppervlaktewater.

Het wetsvoorstel inzake de heffing
op organo-halogeenverbindingen is
in voorbereiding en zal naar
verwachting dit jaar kunnen worden
ingediend. De wet zal waarschijnlijk
op 1 januari 1995 in werking kunnen
treden. In de toelichting op het
wetsvoorstel zal een oordeel worden
gegeven over de effecten van de
heffing voor de industrie.

In antwoord op een vraag van de
heer Reitsma, kan ik de commissie
meedelen dat het ons voornemen is
de harmonisatie van de heffingen–
maatstaf op dezelfde wijze te
regelen als bij de zware metalen is
gedaan. De bevredigende situatie die
het daar heeft opgeleverd, moet ook
hier mogelijk zljn. Bij de behandeling
in de Kamer kan de heer Reitsma
hier verder op ingaan.

In beginsel zal in het wetsvoorstel
een ondergrens worden opgenomen
om kleine lozingen uit te zonderen.
Dit vanwege de enorme perceptie–
kosten. Er is kort geleden een
onderzoek uitgevoerd naar de hoogte
van de ondergrens, door ruim 200
afvalstromen te bemonsteren en de
monsters te analyseren. Naar
verwachting zal de nieuwe heffing
vooral gevolgen hebben voor wat
grotere industriële lozingen/organo–
halogeenverbindingen. Het gaat
daarbij om 10 tot 20 bedrijven, wat
dan ook echt de grote lozers zijn.

De heer Feenstra heeft gevraagd
of een heffing voor diffuse bronnen,
die na 1995 ingevoerd zal worden,
gebaseerd kan zijn op de mineraal–
boekhouding. Ik vind dat een interes–
sante gedachte. Het is de bedoeling
in de tweede helft van dit jaar met
een onderzoek te starten naar de

mogelijkheden voor een heffing op
de belasting vanaf landbouw–
gronden. Ik wil deze optie van de
heer Feenstra graag serieus bezien
en ook bij de verdere gedachtenbe–
paling betrekken Ik zal er in een
later stadium zeker op reageren. Als
het een goede gedachte blijkt te zijn,
zullen wij haar misschien ook wel
overnemen. Een motie op dat vlak
lijkt mij dan niet meer nodig.

De heer Eisma moet ik meedelen
dat het op dit moment niet mogelijk
is een WVO-heffing op bestrijdings–
middelen vanuit de landbouw op te
leggen, omdat zowel de heffingen–
maatstaf van het Rijk als die van de
waterschappen dat niet toelaten.
Zoals aangegeven in de regeringsbe–
slissing zal het Rijk op korte termijn
de maatstaf verbreden door ook
organo-halogeenverbindingen,
waaronder ook heel wat bestrijdings–
middelen vallen, onder de
WVO-heffing te brengen. Mogelijk–
heden tot het opleggen van een
heffing op bestrijdingsmiddelen
kunnen ook nog gevonden worden in
de glastuinbouw, waar lozingen via
het werk plaatsvinden. Doordat deze
lozingen vrijwel uitsluitend, of zelfs
geheel, op regionale wateren plaats–
vinden, vereist dit wel een
verbreding van de heffingenmaatstaf
van de regionale waterkwaliteitsbe–
heerders.

De heer Te Veldhuis heeft
gevraagd of waterkwaliteitsbe–
heerders op basis van de huidige
wettekst toch een heffing aan de
landbouw kunnen opleggen. Dat kan
en wil ik trouwens ook niet
voorkomen, omdat de huidige
wettekst al de ruimte biedt voor een
heffing op de landbouw. Kwaliteits–
beheerders zijn bevoegd, heffingen
op te leggen. Het gaat dan wel om
heffingen via drainagesystemen,
omdat de omvang van de lozingen
volgens de regelgeving heel precies
vastgesteld moet kunnen worden.

De heer Te Veldhuis (VVD): U wilt
een landelijk onderzoek laten
verrichten naar de wenselijkheid
hiervan. Wat vindt u ervan als de zij
daartoe over zouden gaan? Gaat u
daar dan wat aan doen?

Mimster Maij-Weggen Zij hebben,
wat de lozingen via drainages
betreft, dat recht nu al. Zij mogen
een en ander ook uitbreiden. Dat is
de reahteit

De heer Te Veldhuis (VVD): Maar
dan is er sprake van puntlozingen en
nu spreken wij over diffuse lozingen.

Minister Maij-Weggen: Dat kan nu
niet zo maar. In antwoord op de
vragen van de heer Eisma sprak ik
over de gevallen waarin dat nu al
mogelijk is. Hij vroeg immers of er
niet meer aan heffingen op de
bestrijdingsmiddelen kan worden
gedaan. Wat de puntlozingen of de
drainagelozingen betreft, kunnen
regionale beheerders dat in de
landbouw doen. Mijn eerste
antwoord had daarop betrekking.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dus
niet wat de diffuse lozingen betreft?

Minister Maij-Weggen: Neen.
Voorzitter! De heer Van den Berg

heeft gevraagd wanneer een heffing
op diffuse bronnen kan worden
ingevoerd. Zoals wij allemaal weten,
moet de landbouw in de komende
jaren heel veel milieuproblemen in
zijn sector oplossen. Dat vergt een
forse financiële inzet van die sector.
Wij moeten oppassen dat wij dat
proces niet bemoeilijken door het
misschien iets te vroeg invoeren van
een nieuwe heffing, hoe rechtvaardig
die heffing op zich ook is. Ook als
een aantal milieudoelen in belang–
rijke mate gerealiseerd is, voorzie ik
dat de landbouw na 1995 zal kunnen
bijdragen aan de financiering van het
waterbeheer. Intussen wordt
nagegaan welke differentiatie
mogelijk is. Pas dan kan sprake zijn
van een zo goed mogelijke afspie–
geling van de verontreiniging. Dus
even pas op de plaats om de
landbouw ook de mogelijkheid te
geven een aantal andere taakstel–
lingen waarmee men nu te kampen
heeft, te realiseren. Dit blijft echter
wel geparkeerd. Ik sluit niet uit dat
wij deze zaak na 1995 weer zullen
oppakken. Wij zullen bezien of dit
wel haalbaar is.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Denkt de minister dat de
boeren het dan gemakkelijker
hebben? Volgens mij is er in de
komende eeuw geen moment meer
te bedenken waarop dit pijnloos zal
kunnen gebeuren. Dat geldt
trouwens voor de meeste verho–
gingen. Ik vind dat dit nu een beetje
op de lange baan wordt geschoven,
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want dit argument zal altijd een rol
spelen.

Minister Maij-Weggen: Neen,
voorzitter, ik zei dat de boeren tot
1995 bijna aan de top van hun
mogelijkheden zitten op het gebied
van de milieuheffingen en dergelijke
Men moet ook geld beschikbaar
hebben om investeringen te doen om
inderdaad milieuvriendelijker te
kunnen werken. Wij hebben de
indruk dat hier na 1995 weer wat
verbetering in zal komen. Dan is een
aantal investeringen weer gedaan en
kan men daarmee ook wat milieu–
vriendelijker werken. Misschien is er
dan een mogelijkheid om te bezien
of er op dit gebied door de landbouw
ook een bijdrage in de sfeer van
heffingen op het gebied van diffuse
vervuiling kan worden geleverd.

De heer Willems (Groen Links): Ik
wilde alleen maar even weten hoe
serieus dat voornemen voor de
periode na 1995 is. U kunt het
volgende kabinet niet nu al binden,
maar toch zou u het komende jaar al
maatregelen moeten nemen om in
1995 iets te kunnen doen. Wij
kunnen dan pas bezien hoe serieus
uw voornemen is want anders blijft
dit een vrijblijvende wens voor de
zeer verre toekomst. Bovendien
nadert 1995 heel snel.

Minister Maij-Weggen Dat is toch
geen zeer verre toekomst!

De heer Willems (Groen Links): Dan
moet u nu maatregelen voorbereiden
en een en ander al inrichten om in
1995 iets te kunnen doen. Ik hoor u
nu niet praten over concrete beleids–
voornemens.

Minister Maij-Weggen Met is heel
bedreigend en demotiverend voor de
landbouw om nu al weer een
volgende slag voor te moeten
bereiden. Na 1995 kan men
misschien al weer iets meer voorbe–
reiden. Het is verstandig om tegen
die tijd een voorstel aan de Kamer
voor te leggen. Maar iedereen weet
dat maatregel op maatregel
stapelen, hoe nodig ook, voor alle
betrokkenen demotiverend werkt en
hen eigenlijk in een onmogelijke
situatie brengt. Daar hebben wij
niets aan. Dan krijgen wij alleen
maar heel veel weerwerk: het kan
helemaal niet op dit moment; wij

begrijpen wel dat het zal moeten in
de toekomst, maar het lukt nu niet.
Je kunt beter zeggen: even pas op
de plaats, maar dit blijft wel gepar–
keerd; ga na 1995 kijken of het wel
kan op een reëel moment. Dat is niet
op de lange baan schuiven. Het is nu
1993 en ik spreek over 1995. Dat is
eigenhjk hee! dichtbij. Ik wil de zaak
niet op scherp zetten voor de
landbouw, omdat ook ik maar al te
goed zie dat de landbouw al heel
veel milieumaatregelen moet nemen
en het daar heel moeilijk mee heeft.
Dat kan ook niemand ontkennen.
Daar kun je een hele geschiedenis bij
zetten, maar het is wel de realiteit.
Je kunt de landbouwgezinnen het
werken en leven ook niet onmogelijk
maken.

De heer Van den Berg (SGP): Ik
heb in eerste termijn ook begrip
geuit voor dat standpunt, maar mijn
vraagstelling was op iets anders
gericht. Het financiële instrument is
natuurlijk niet het enige instrument.
Wij zijn het er toch samen over eens
dat, ongeacht de kwestie van de
financiële draagkracht van een
bepaalde sector, in ieder geval de
aanpak van de diffuse lozingen - dat
geldt voor verschillende sectoren -
een heel hoge prioriteit moet
genieten uit het oogpunt van het
totale waterkwaliteitsbeleid. Mijn
vraag was: als u dit instrument
voorlopig in de kast laat liggen, waar
ik begrip voor heb getoond, wat doet
u dan verder op korte termijn aan
deze totale problematiek? Welke
andere instrumenten zet u dan
eventueel versneld in om met name
wat de bronaanpak betreft het een
en ander tot stand te brengen?

Mmister Maij-Weggen Op dit vlak
ben ik even onthand, omdat ik vooral
op het terrein van collega Alders zit,
die zoals u weet hier op dit moment
niet kan zijn. Hij is bezig met een
aantal projecten om de diffuse
lozingen op wat kortere termijn aan
te pakken. Het is misschien goed
om, als u dat niet bekend is, u
daarover schriftelijk te informeren. Ik
heb er niet direct een overzicht van
bij de hand. Misschien kunnen de
ambtenaren van VROM die hier
aanwezig zijn mij in tweede termijn
een meer gedetailleerd antwoord
aanreiken.

De heer Eisma (D66): Ik heb nog

een vraag over de heffing op diffuse
verontreiniging in de landbouw.
Gesteld dat de minister in 1995 nog
minister zou zijn op dit terrein, maar
dat doet er ook verder niet toe, hoe
lang zou je nodig hebben voordat je
die wettelijke regeling achter de rug
hebt? Welke periode schat de
minister in?

Minister Maij-Weggen: Dat is altijd
ruim een jaar. Als je in 1995 iets wilt
doen, moet je er in de loop van 1994
mee beginnen. Daarom is het niet
echt nodig om dat nu al te doen,
want dan moet je zo'n wet weer een
tijd parkeren voordat je die gaat
invoeren. Dat is niet echt nuttig. Wij
kunnen beter volgend jaar goed
overzien hoe de landbouw zich van
zijn overige taken kwijt en of er
ruimte ontstaat in 1995 om hier de
zaak wat aan te scherpen.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik heb
de indruk dat nu de gedachte gaat
ontstaan dat vanaf 1995 een derge–
lijke heffing er misschien wel zou
kunnen komen. De heer Willems
bevestigt dat ook.

De heer Willems (Groen Links): Ik
wilde het niet hardop zeggen.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik wil
graag het betoog van de heer
Willems onderschrijven dat 1995
juist het grote omslagpunt zal
worden wat de grote kosten betreft,
omdat je vanaf dat moment de
volgende fase in het mestbeleid zult
krijgen, wat met gigantische investe–
ringen gepaard gaat. Ik vraag mij af
of de onrust die de minister nu
probeert weg te nemen door dit
moment vooruit te schuiven naar
1995 niet groter zal worden, omdat
je op dat moment een cumulatie van
investeringen vanuit de landbouw
krijgt om aan de tweede fase
mestwetgeving te kunnen voldoen.

Minister Maij-Weggen: Als dat zo
is - ik heb het overzicht niet bij de
hand om dat precies in te zien - dan
zullen wij het misschien nog iets
verder moeten opschuiven, maar dan
zal de Kamer het ook met mij eens
zijn dat het ook niet precies het
goede moment is om de zaken door
te zetten. Het heeft geen zin om
heffingen in te zetten op het moment
dat een sector al zware taakstel–
lingen krijgt. Ik heb gezegd: na 1995.
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Wij zullen het in 1994 nog eens
bezien. Als het er dan op lijkt dat het
in 1995 wel kan, dan zullen wij
beginnen met een wetsvoorstel. Als
het niet reëel is, dan zullen wij er
nog een jaartje mee moeten
wachten. Je kunt van jaar tot jaar
met de minister van Verkeer en
Waterstaat discussiëren over de
vraag of het tijdstip is aangebroken
om deze regeling te treffen.

De heer Reitsma (CDA): De
discussie wordt nu een beetje op
scherp gesteld. Na de uitleg van de
minister lijkt het mij niet wenselijk in
ons hoofd te houden dat er dus in
1995 wat komt. Het mestbeleid is op
dit moment duidelijk. In de eerstko–
mende jaren zijn grote investeringen
in de agrarische sector nodig. Wij
moeten het echt uit ons hoofd zetten
dat er in 1995 op het punt van de
diffuse lozingen voor de agrarlsche
sector wat zit aan te komen. Dat er
in de tweede helft van de jaren
negentig opnieuw naar gekeken zal
worden, waarbij de suggestie van de
heer Feenstra kan worden meege–
nomen, lijkt mij wijs. De agrarische
sector moet niet met onzekerheid
worden opgezadeld. Het beleid dat
in de komende twee a drie jaar
geïmplementeerd moet worden, mag
niet worden gefrustreerd.

Minister Maij-Weggen: Ik ben dat
met de heer Reitsma eens. De heer
Willems heeft de wat theoretische
vraag gesteld wanneer een wet moet
worden opgesteld als je in 1995 iets
wilt. Daarvoor geldt een termijn van
anderhalf jaar. Ik heb daar ook een
zwaar hoofd in. Dit wordt geparkeerd
voor de tweede helft van de jaren
negentig. Het beste moment moet
worden afgewacht. Het moet een
moment zijn waarop de sector het
kan hebben. Ik wil geen koppen in de
krant in de zin van "vanaf 1995
heffingen voor de landbouw".

Voorzitter! De heer Feenstra heeft
mij gevraagd, in te gaan op de
bezwaren tegen de waterkwaliteits–
omslag. Naast vragen om verduide–
lijking is er van diverse kanten gerea–
geerd. Een waterkwaliteitsomslag
zou het beginsel "de vervuiler
betaalt" opzij zetten. Ik benadruk dat
dit in de ogen van de
commissie-Zevenbergen niet het
geval is. Het is ook niet mijn
bedoeling. Daar waar lozing leidt tot
kosten, is en blijft het uitgangspunt

dat deze kosten bij de vervuilers in
rekening moeten worden gebracht.
Daarnaast zijn er andere kosten door
de waterkwaliteitsbeheerders te
maken waarvoor het niet zonder
meer mogelijk is, de lozers hierop
direct aan te spreken. Ik denk aan
kosten die samenhangen met veront–
reiniging veroorzaakt door andere
bronnen dan de heffingsplichtige
lozers, zoals diffuse belastingen. Ik
denk ook aan andersoortige activi–
teiten die de waterkwaliteitsbe–
heerders treffen om de watersys–
temen aan de maatschappelijk
gekozen functie te laten voldoen. Ik
noem de aanleg van natuurvriende–
lijke oevers, het zorgen voor paaimo–
gelijkheden voor vis, het omleiden
van waterlopen, het actief biologisch
beheer, enz.

Het lijkt mij niet onredelijk als in
dergelijke gevallen ook naar de
belanghebbenden wordt gekeken.
Dat heeft vanouds in het kwantiteits–
beheer plaatsgevonden. Feitelijk
kennen wij al een vorm van kwali–
teitsomslag daar waar in lage
gebieden met zoute kwel de kosten
voor het doorspoelen van boezems
ten behoeve van een laag zoutge–
halte bij de belanghebbenden, in dit
geval de landbouw, in rekening
worden gebracht. Nog lang niet alle
vragen rond de waterkwaliteits–
omslag zijn opgelost. Er zal nader
overleg met in ieder geval provincies
en waterschappen nodig zijn. Ik vind
dat er onvoldoende redenen zijn om
de gedachte aan een waterkwaliteits–
omslag helemaal opzij te zetten.

Ik kom op de waterbodemsa–
nering. De heer Reitsma merkte op
dat de commissie voorstelt,
algemene verdeelsleutels vast te
stellen bij de samenloop van
belangen als waterkwaliteitszorg,
vaarwegenbeheer en waterkwanti–
teitszorg. De minister kiest voor de
verdeling van de kosten per geval.
De heer Reitsma vindt dat dat op
voorhand minder helderheid geeft.
Zoals in het regeringsstandpunt al is
aangegeven, ben ikvan mening dat
een dergelijke verdeelsleutel voor de
rijkswateren moet worden
afgewezen. De voorkeur gaat uit
naar een afspraak over de verdeling
van de kosten per geval. De reden
hiervoor is onder andere gelegen in
het feit dat de lokale verontreini–
gingen, bijvoorbeeld door havenacti–
viteiten, aanzienlijk kunnen zijn. De
saneringsoperatie is in principe

eenmalig. Door op voorhand verdeel–
sleutels af te spreken over bijdragen
aan de verwijdering van bijvoorbeeld
onderhoudsbaggerwerk van de
havens, wordt de door de regering
uitgezette beleidslijn voor de finan–
ciering van de verwijdering van de
verontreinigde grond doorbroken.
Wanneer wij het advies van de
commissie-Zevenbergen volgen, zal
morgen de gemeente Rotterdam met
een forse rekening voor de deur
staan. Het te letterïijk opvolgen van
het ativies van de
commissie-Zevenbergen heeft te
veel minder handige consequenties.

De heer Reitsma heeft gevraagd
wanneer de wetgeving inzake de
sanering van waterbodems te
verwachten is en of die in te passen
is in het huidige wetsvoorstel
bodemsanering. Voorzitter! Ik meen
dat dit gisteren al uitvoerig door
minister Alders is uitgelegd. Ik
verwijs daarom naar de Handelingen
van gisteren. Dat scheelt tijd en ik
veronderstel dat minister Alders en
ik het op dit vlak vast wel eens zullen
zijn.

De voorzitter: U bent het per
definitie altijd eens.

Minister Maij Weggen Ik ben veel
te eerlijk in dit soort zaken. Dat is
namelijk niet altijd het geval. Maar
formeel heeft u gelijk, voorzitter.

De heer Reitsma (CDA): Het gaat
erom dat die regeling er met spoed
komt. Het dreigt te lang te gaan
duren. Van het begin af aan heb ik
met nadruk gezegd dat deze
wetgeving identiek moet zijn aan de
wetgeving inzake de sanering van
droge bodems. De
commissie-Zevenbergen wijst er ook
op dat de regeling in feite al klaar is
en de knoop doorgehakt kan worden.

Minister Maij-Weggen De zaak is
al in een vergevorderd stadium. De
adviesorganen moeten nog geraad–
pleegd worden, maar als het goed is,
komt de desbetreffende wetgeving
voor het eind van het jaar bij de
Kamer.

De heer Reitsma heeft vervolgens
gevraagd of ik kan aangeven hoeveel
er de komende jaren uitgetrokken
wordt voor de sanering van water–
bodems uit de algemene middelen
en de WVO-heffing. Voorzitter! In de
meerjarencijfers van mijn begroting
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is aangegeven dat de komende jaren
een bedrag van ongeveer 40 mln.
aan algemene middelen is gereser–
veerd voor de waterbodemsanering.
Daarbij komt een bedrag van circa
10 mln. op de begroting van VROM.
In de evaluatienota Water, die eind
van dit jaar zal verschijnen, zullen wij
ingaan op de precieze benodigde
bedragen voor de sanering van de
waterbodem. Ik heb het gevoel dat
dit nog een pittig testament wordt
voor de volgende kabinetten. Eerst
moet echter een goede analyse
gemaakt worden en vervolgens moet
wetgeving worden opgesteld. Daarna
zullen wij zo veel mogelijk tot actie
moeten overgaan.

De heer Feenstra (PvdA): De
bedragen zijn bekend. Ik vrees dat
die de ondergrens vormen. Mij
bereiken signalen uit de sector dat
men vooral zicht wil hebben op de
doorwerking van deze cijfers in de
meerjarencijfers voor de periode na
1994/1995. Het is nog volstrekt
onduidelijk welke capaciteit nodig is
en welke technieken moeten worden
ontwikkeld.

Minister Maij-Weggen: Het is de
bedoeling om die cijfers in de
komende nota Water te geven. Dan
zal er ook een prijskaartje aan
gehangen worden. Zoals gezegd, is
dat een pittig testament voor
komende kabinetten, want dit is
geen kwestie die in drie of vier jaar is
opgelost.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dit
kabinet heeft veel te weinig geld
voor dit soort zaken uitgetrokken.
Wat vindt de minister van de
gedachte om voor dit doel een
kapitaaldienst in te stellen? Met
minder geld kan dan veel meer
resultaat geboekt worden.

Minister Maij-Weggen: Dat is een
van de onderwerpen die wij in studie
hebben en waarover uitsluitsel wordt
gegeven in de aangekondigde nota
Water. Wij denken inderdaad aan dit
soort oplossingen omdat er zeer veel
geld nodig is. Ook wordt bezien of
bergingslocaties anders kunnen
worden aangepakt. Ik kan er nu nog
niet alles over zeggen.

Voorzitter! De heer Van den Berg
heeft gevraagd of er een afzonderlijk
budget is voor dit soort zaken. Het is
hem misschien ontgaan dat dit al

enkele jaren het geval is. Onder
artikel 522 van de begroting staan
deze bedragen apart aangegeven.

De heer Van den Berg (SGP): Ik
hecht eraan dat dit ook zo blijft.

Minister Maij-Weggen Dat is zeker
de bedoeling. Ook al zouden de
bedragen onder één budget vallen,
dan moeten het nog twee aparte
lijnen zijn. Dat zal ook in de nota
Water uiteen worden gezet.

De heer Feenstra vroeg of de
inbouw wettelijke regeling waterbo–
demproblematiek niet eerder dan in
de tweede helft van 1995 gereali–
seerd kan worden. Gezien de
normale procedures die nog gevolgd
moeten worden, zal het niet veel
eerder kunnen. Voordat de wetsvoor–
stellen parlementair behandeld
kunnen worden, moeten zij eerst nog
aan de adviesorganen voorgelegd
worden. Het is dus geen kwestie van
uitstel.

De heer Feenstra (PvdA): Ik neem
aan dat daarbij niet is uitgegaan van
de tijdwinst die te behalen valt met
de commissie-De Jong?

Minister Maij-Weggen: Het minis–
terie van Verkeer en Waterstaat
heeft de voorstellen van de
commissie-De Jong nagenoeg
volledig uitgevoerd. Ik heb bij de
aanvang van mijn ministerschap een
forse sanering doorgevoerd op alle
adviesorganen. De Kamer heeft de
instelling van de Raad voor Verkeer
en Waterstaat goedgekeurd. Dat
houdt in dat mijn ministerie voor de
advisering werkt met èén raad met
zes subcommissies. Ik zag onlangs in
Vrij Nederland tot mijn schrik dat het
oude lijstje uit 1988 van adviesor–
ganen van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat was afgedrukt. Dat
was zeer achterhaald nieuws. Dat
ben ik niet gewend van een blad
waar ik al zoveel jaren op geabon–
neerd ben.

Voorzitter! De heer Feenstra
waarschuwde ervoor dat er in het
kader van het verhaal van kosten van
waterbodemsanering in urgente
gevallen te veel uitgesteld wordt als
gewacht wordt op een wettelijke
regeling. Hij heeft gelijk, maar
verhaalsacties zijn nu al mogelijk.
Evenals bij de bodemsanering
verloopt de rechtsgang zeer
moeizaam. De landsadvocaat is er

echter al op ingesteld. Tot nu toe
hebben de verhaalsacties nog geen
succes opgeleverd. In de nota Water
zal meer inzicht worden gegeven in
de omvang en de kosten van het
NMP-1994 wat dit onderdeel betreft.

De heer Van den Berg merkte op
dat de specieberging een blijvend
probleem vormt. Wij doen er alles
aan om stortplaatsen te realiseren.
Daarvoor zijn al veel procedures
doorlopen. In de voortgangsrap–
portage Integraal waterbeheer is een
overzicht gegeven van alle proce–
dures per locatie. Het is een wat
optimistische planning. Ik meen dat
er pas vanaf 1996 sprake zal zijn van
een doorbraak op het gebied van
stortplaatsen.

De heer Te Veldhuis (VVD): Het lijkt
mij verstandig om voor de "natte
gevallen" van bodemsanering een
andere bestuursstructuur te kiezen.
Aangezien het slechts om 27
beheerders gaat, zou het Rijk direct
contact kunnen hebben met de
waterschappen. De provinciale
schakel kan dan overgeslagen
worden en dat scheelt een hoop
bureaucratie.

Minister Maij-Weggen: Ik kan dat
niet overzien. Een belangrijk
probleem hierbij is dat de provincie
de prioriteitsvolgorde bepaalt. Dat is
wettelijk zo geregeld. Wanneer wij
de provincie zouden willen passeren,
dienen wij deze plicht dus wettelijk
aan de provincie te ontnemen. Dit
kan niet zomaar. Ik wil deze vraag
echter graag door mijn mensen laten
beoordelen en hier een schriftelijk
antwoord op geven.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Het lijkt me dat dit punt
bij de wettelijke regeling terug moet
komen, omdat er dan meer zicht is
op de plaats van de regio's in dit
verband. Deze zijn nog niet aan bod
geweest.

Minister Maij-Weggen: Ik vind de
opmerking van de heer Willems heel
nuttig. Misschien is het beter om er
bij de wettelijke regeling op terug te
komen dan er nu op voorhand schrif–
telijk op te reageren.

De heren Feenstra en Reitsma
hebben een vraag gesteld over de
50%-reductie. Hierover is bij de
vorige discussie een motie aange–
houden. Het gaat in feite om de
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datum van invoering van de
50%-reductie. Over het nut van de
invoering op zich blijkt een brede
overeenstemming te bestaan. Een
directe invoering heeft, zoals ik reeds
heb aangegeven, een abrupte
stijging van het rijkstarief tot gevolg,
met alle nadelen van dien voor de
niet-gereduceerde lozers. Dit is
vooral de industrie. Invoering in het
jaar 2000 betekent dat het nog even
duurt voordat de lasten van de op
rijkswater lozende waterschappen
worden verminderd. Dit heeft ook
weer een aantal nadelen.

Een oplossing van invoering in een
tussenliggend jaar verschuift het
probleem van de abrupte stijging
enkele jaren zonder hiermee de
echte problemen op te lossen. In de
brief die ik aan de Kamer heb
gezonden, heb ik laten zien dat er
dan toch een abrupte stijging
ontstaat, maar dat de narigheid een
paar jaar wordt uitgesteld. Dit alles
overziende en het belang wegende
van de Kamer om tot een versnelling
van de reductie te komen, zonder dat
dit al te ongewenste effecten heeft
voor het bedrijfsleven, heeft mij op
de gedachte gebracht om tot een
geleidelijke invoering te komen.
Misschien wil de commissie hier
eens over nadenken. Je zou bijvoor–
beeld per 1 januari 1994 kunnen
starten met een reductie van 10%,
per jaar 10% oplopend, zodat je in
1998 - eerder dan het jaar 2000 -
op de volle 100% uitkomt. Dit
tussenvoorstel kan volgens mij veel
narigheid voorkomen. De genoemde
variant leidt dan nog wel tot een
verdere stijging van het tarief voor
de rijksheffing. Enerzljds is deze
stijging dan echter geleidelijker en
anderzijds kan mogelijk het
maximum een beetje worden
beperkt. Hiermee kan worden bereikt
dat er geen korting nodig is op
noodzakelijke uitgaven van het Rijk.
De heer Reitsma heeft hierover
gesproken. Hij heeft een aantal
suggesties gedaan om vanuit het
Rijk tot een aantal besparingen te
komen om het probleem van de
50%-reductie op te lossen. Hij heeft
gevraagd of er niet minder
apparaatskosten uit de WVO-heffing
kunnen worden betaald. Dit betekent
echter de inzet van meer algemene
middelen. Dit verschuift het
probleem. Hier heb je alleen iets aan
voor de strikte WVO-heffing, maar
niet voor de algemene kosten. Het

verbreden van het aantal stoffen
onder de heffing vindt in feite reeds
plaats. Er is nu reeds een heffing op
zware metalen en er is een heffing
op komst op organo-halogenen, dus
op een groter aantal bestrijdingsmid–
delen. Dit zit reeds in de planning.
Het helpt ons niet. Bovendien is de
verbreding niet bedoeld om de rijks–
heffing te laten stijgen, maar om de
pijn eerlijker te verdelen.

De heer Reitsma heeft ook voorge–
steld om de UKR-uitgaven te
verlagen. Dit betekent dat de
doelstellingen van de Derde nota
waterhuishouding, het RAP en het
NAP niet worden gehaald. Wij weten
dat deze op enkele punten toch niet
worden gehaald, maar wij vergroten
dan de mogelijkheid om ook verder
te kort te schieten. De UKR-uitgaven
zijn bedoeld om te komen tot minder
effluenten in het open water. Als
daarop wordt gekort, kan het
programma niet worden uitgevoerd.
Bovendien zijn er toezeggingen
gedaan aan zowel de industrie als de
waterbeheerders. Zij gelden tot het
eind van deze eeuw. Er is een
afbouwprogramma voor de uitke–
ringsregeling. Wij moeten daar niet
op terugkomen. Een aantal
problemen kan dan niet worden
opgelost. Nu de uitkeringsregeling
binnenkort afloopt, is een verlaging
van de uitgaven geen goed idee. De
heer Reitsma heeft een aantal zeer
creatieve gedachten op tafel gelegd.
Het is niet mijn bedoeling om die de
een na de ander af te schieten. Zijn
suggesties zijn echter ook wel bij ons
opgekomen, maar zij zijn niet
mogelijk of er zijn de nodige
bezwaren. Tegen die achtergrond
verzoek ik om nog eens te kijken
naar mijn tussenvoorstel, te weten
een aanpassing van 10% per jaar.
Voor het jaar 2000 is het probleem
op basis van een compromis
opgelost op basis van geleidelijkheid.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! De minister heeft een
percentage van 10genoemd,
oplopend naar 100 in het jaar 2000.
Bedoelt zij daarmee dat de uitkomst
een heffing van 0% is, dus een
reductie van 100%?

Minister Maij-Weggen Een korting
van 10% tot 50%.

De heer Te Veldhuis (VVD): U zei
100%.

Minister Maij-Weggen: Wij komen
dan uiteindelijk uit op het percentage
waar wij geleidelijk op uit willen
komen. U wilt dit snel, met andere
middelen, waarvan ik zojuist heb
gezegd dat dit niet kan. Ik hoor in
tweede termijn wel hoe hierover
wordt gedacht. Het lijkt mij dat ik
een aardig compromis heb
ingediend, door de heer Feenstra
zojuist zo treffend aangeduid met:
"Nederland-compromisland".

Voorzitter! Ik kom op de stimule–
ringsregeling. De heer Feenstra heeft
gesproken over een prikkelheffing,
maar ik weet niet goed waarover dat
ging.

De heer Feenstra (PvdA): De
commissie-Zevenbergen heeft de
suggestie gedaan om het heffings–
niveau op te leggen dat geldt na de
saneringsoperatie. De industrie heeft
daarmee nu wat geld om de investe–
ringen te betalen. Men went
daarmee aan het heffingsniveau na
afloop van de sanering.

Minister Maij-Weggen: De
suggestie is interessant, maar de
regeling heeft alleen zin in de
periode waarin de belangrijkste
saneringen moeten worden uitge–
voerd. Dat is de periode tot 1995.
Daarna is het een min of meer
aflopende zaak. Het is de vraag of
het nuttig is om een dergelijke
regeling in te voeren.

Voorzitter! Ik kom op de proble–
matiek van het grondwater.

De voorzitter: U bent haast in
blessuretijd. Ik verzoek u ernaar te
streven, om 15.00 uur uw beant–
woording te beëindigen. Mijn
collega's zullen zo vriendelijk zijn,
niet meer te interrumperen.

Minister Maij-Weggen De heer
Van den Berg heeft gevraagd hoe
het staat met de voor zorgvuldig
grondwaterbeheer vereiste wijziging
van de Grondwaterwet. Een uitge–
breid instrumentarium voor grond–
waterbeheer is voorhanden in de
vorm van de Grondwaterwet en de
Wet op de waterhuishouding. Een
wijzigingsvoorstel Grondwaterwet is
aan de Tweede Kamer gezonden,
waarbij behalve het starten van een
grondwateronttrekking nu ook het
stopzetten of verminderen van een
grondwateronttrekking aan
voorwaarden wordt gebonden.
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Nagegaan zal worden of een aparte
voorziening in de Wet op de water–
huishouding moet worden
opgenomen die drainage aan de
vergunning verbindt. Deze
vergunning is te verlenen door de
waterbeheerder en een en ander is
te regelen in een provinciale veror–
dening.

De heer Reitsma heeft gevraagd of
wij aan alle onttrekkers van grond–
water een heffing willen opleggen of
alleen aan de grotere onttrekkers. In
beginsel geldt: gelijke monniken,
gelijke kappen. Bij de uitwerking van
dit voornemen kunnen wij echter
stuiten op grote perceptiekosten en
het kan onrechtvaardig zijn om heel
bescheiden of heel kleine onttrekkers
te belasten. Het kan nodig zijn om
een ondergrens aan te houden, zoals
is gebeurd in het wetsvoorstel voor
verbruiksbelasting op milieu–
grondslag. Wij proberen hier
redelijkheid te mengen met
nuttigheid.

De heer Feenstra heeft gevraagd
naar de inschatting van de minister
wat betreft het halen van de verdro–
gingsdoelstelling. Er is nog wel
twijfel over de vraag of wij de
anti-verdrogingsdoelstelling van
-25% in het jaar 2000, gerelateerd
aan de situatie in 1985, zullen halen.
In de evaluatienota inzake water die
dit najaar verschijnt, zullen wij
aangeven welke voorwaarden er
moeten worden geschapen om de
doelstelling te halen.

Wij denken onder andere aan de
volgende instrumenten. In de Wet op
de waterhuishouding kan een
regeling worden opgenomen om
drainage vergunningsplichtig te
maken. De vergunning wordt dan
verleend door de waterbeheerder en
geregeld in een provinciale veror–
dening. Dat is een van de manieren
om de zaak aan te scherpen. Verder
zou laagwaardige toepassing van
grondwater als industriewater of
voor besproeiing en andere
landbouwonttrekkingen verboden
moeten worden. Ik kan er begrip
voor hebben dat men grondwater
wenst te gebruiken voor drinkwater,
zeker in gebieden waar dat nog wel
kan omdat de verdroging nog niet al
te erg is. Maar ik denk dat wij een
stop zouden moeten zetten op
laagwaardige toepassing. Het derde
instrument is voortzetting van de
subsidiëring van de zogenaamde
REGIWA-projecten met nog enkele

jaren. Daarvoor moeten wij dan wel
middelen vinden. Dit punt zal bij de
komende begroting worden meege–
nomen. Ik zie daar de redelijkheid
van in, omdat de verdroging met
deze projecten hier en daar heel
goed wordt aangepakt. Deze drie
punten hebben wij in overweging.
Wij zullen in de nota inzake water dit
najaar nog een aantal aanvullende
punten opnemen, zodat wij zo dicht
mogelijk bij die 25% uitkomen.

De heer Te Veldhuis heeft
gevraagd of er nog een nieuwe
fosforheffing komt. Bij de behan–
deling van de wijziging van de WVO,
eind 1992, is daar heel uitvoerig bij
stilgestaan. Een argument voor de
heffing was toen dat het Rijk kosten
maakt ten gevolge van deze lozing
en dat het principe "de vervuiler
betaalt" zou moeten worden
toegepast. Het bleek dat de
verwachte opbrengst van ongeveer 7
mln. voor 80 tot 90% door dezelfde
sector zou moeten worden
opgebracht. De situatie is ongeveer
hetzelfde als bij de landbouw; de
bedrijfstak doet op basis van een
convenant al enorme investeringen
om tot een milieuvriendelijke
produktie te komen. Wij zitten een
beetje klem op dit punt, omdat er
eigenüjk geen fosforheffing mogelijk
is zonder een oplossing voor deze
twee bedrijven. Wij hebben de zaak
nog steeds in onderzoek, maar ik heb
er een hard hoofd in dat wij de
fosforheffing kunnen doorzetten. Als
wij geen oplossing kunnen vinden
voor dit probleem, denk ik dat de
fosforheffing voorlopig niet kan
worden doorgezet. Dat kan
misschien wel weer, wanneer deze
industrieën hun omvangrijke milieu–
investeringen achter de rug hebben
en hun emissies in belangrijke mate
hebben aangepast. Ook hiervoor
geldt dat het gedrag van de overheid
redelijk moet zijn.

De heer Reitsma heeft gevraagd
waarom de raming van inkomsten uit
de fosforheffing dan toch nog in de
begroting staat. Bij nota van
wijziging is dat aangepast. Het zal
duidelijk zijn dat dit punt niet in de
begroting kan worden opgenomen
als de fosforheffing niet doorgaat.

De heer Van den Berg heeft een
vraag gesteld over de situatie in
Overijssel, waarmee ik een mooi
aanloopje kan nemen naar het water–
spoor. De heer Van den Berg heeft
gewezen op activiteiten in Overijssel

om het zuiveringsbeheer af te
splitsen. Het afsplitsen van het zuive–
ringsbeheer roept een wat verkeerd
beeld op. Ik zou liever willen spreken
over gemeenschappelijke uitvoering
van bepaalde taken, waar dat
doelmatig is, bijvoorbeeld opera–
tionele zuiveringstaken, bemon–
stering en laboratoriumfaciliteiten.
Zulke zaken zou men gezamenlijk
kunnen doen. Het rijksbeleid is er
wel op gericht om de waterschappen
zoveel mogelijk een all-in bestuurlijke
verantwoordelijkheid te geven op
basis van waterstaatkundige
eenheden, zoals de Waterschapswet
dat ook voorschrijft. Het zuiverings–
beheer maakt daarvan conform de
wet en de Derde nota waterhuis–
houding deel uit. In principe moeten
waterschappen dit dus zelfstandig
kunnen uitvoeren. Dat betekent, dat
de schaalgrootte van de water–
schappen ook zodanig moet zijn, dat
het zelfstandig kan. Dat is de
boodschap, die ik in de richting van
Overijssel wil geven. Dat betekent,
dat een afsplitsing mij niet overeen
lijkt te komen met de geest van de
Waterschapswet en de letter van de
Derde nota waterhuishouding.

De heer Van den Berg heeft
gesteld, dat de introductie van
ingezetenen in waterschapsbesturen
om een brede kijk te bewerkstelligen,
eigenlijk wat ver gaat. Ik ben dat in
feite met hem eens. Als het goed is,
moeten ook de huidige waterschaps–
besturen een brede kijk hebben. De
praktijk is wel eens anders dan de
leer. De ervaring leert, dat een
bredere samenstelling vaak een
gunstige invloed heeft op de bredere
kijk.

Voorzitter! Ik kom over het water–
spoor te spreken. De regering wijst
het waterspoor op dit moment nog
af. Wel kunnen wij met een proef
meegaan. Het waterspoor zou een
combinatie moeten zijn van drinkwa–
terprijs, WVO-heffing en rioolrecht,
in éèn prijs voor de burger. Dat lijkt
op het eerste gezicht aantrekkelijk,
maar ik moet melden, dat er nogal
wat complicaties aan vastzitten. Ik
noem de volgende. Een nieuw
systeem moet beter voor het milieu
en de burger zijn dan het huidige
systeem. Het huidige systeem is het
woonruimteforfait in de WVO. Het
gunstige effect van het waterspoor
op de waterbesparing, zoals dat in
theorie is aangegeven, is niet in de
praktijk aangetoond. Bovendien
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moeten de burgers bij het water–
spoor sowieso meer betalen, omdat
het totaal BTW-plichtig is. Voor een
gemiddeld gezin leidt dat al gauw tot
ƒ 30 extra per jaar, zonder dat het
milieu er maar iets beter van wordt.
Daarnaast kunnen de kosten voor de
burgers ook nog anderszins
toenemen. Als het waterspoor leidt
tot besparing op het waterverbruik,
dan moeten gelijkblijvende totale
kosten worden verdeeld over minder
kubieke meters. De basiskosten van
het water zijn heel omvangrijk. Je
krijgt dan de gekke situatie, dat
terwijl de burgers zuiniger worden,
de prijs voor die burgers gaat
stijgen Dat is wel uit te leggen, maar
ik kan mij voorstellen, dat de burger
de vraag zal stellen, waarom het
gebeurt. Tevens moet het de burger
duidelijk zijn, waarop hij wordt
afgerekend. Er moet in ieder huis
een watermeter aanwezig zijn. In
20% van de huizen is nog geen
watermeter aanwezig. Om Nederland
volledig te bemeteren, is nog maar
liefst 1 mld. nodig. Het gaat om
meer dan een miljoen huizen. Het
gaat om ongeveer ƒ 1000 per
huis/gezin/burger. Daarom lijkt het
ons verstandig alleen maar in te
stemmen met een proef, als die
proef verstandig kan worden uitge–
voerd. Beseft moet wel worden, dat
de prijsprikkel, waarover de heer
Feenstra sprak, doorwerkt op dat
gebruik, waar duidehjk besparing
mogelijk is. Het betreft met name
waterbesparende douchekoppen en
toiletten en wasmachines met water–
besparende programma's. Dergelijke
zaken kunnen echter gestimuleerd
worden bij de burgers zonder veel
complicaties.

Ook andere systemen om
overmatig watergebruik terug te
dringen, zoals een progressief tarief,
lijken de moeite waard om te bestu–
deren. De heer Reitsma heeft daar
vooral op gewezen. In Overijssel en
Vlaanderen wordt daar ook mee
gewerkt. Als wij de systemen naast
elkaar leggen, lijken de voordelen
van dat systeem groter dan die van
het zogenaamde waterspoor. De
nadelen lijken kleiner. Voordat wij
met z'n allen een bepaald pad
opgaan, moeten wij goed weten wat
wij doen. Je kunt wel een ideaal
beeld hebben, maar als het in de
praktijk niet goed werkt, veel geld
kost en de burgers individueel extra
geld kost, terwijl er een ander model

is waarmee hetzelfde kan worden
bereikt, de variabilisatie, zul je er nog
eens goed naar moeten kijken.

Dat neemt niet weg dat wij best
bereid zijn een proef aan te gaan. Er
is een brief ingekomen van
Groningen, maar daar heb ik even bij
gefronst. Groningen is nu net een
provincie die voor 50% niet
bemeterd is. Dat is dus niet zo'n
goed proefgebied. Ik hoop niet dat
Amsterdam een voorstel doet, want
dat is helemaal niet bemeterd.

De heer Eisma (D66): Zei de
minister dat 50% van de provincie
Groningen niet bemeterd is?

Minister Maij-Weggen: Van de
gemeente Groningen, maar de
provincie kennende is dat een fors
deel! Het heeft natuurlijk geen zin in
de provincie een proef aan te gaan
als de grootste stad in de provincie
maar voor 50% bemeterd is. Ook in
de rest van de provincie zijn er een
aantal problemen. Die provincie leent
zich er niet goed voor. Wij moeten
wachten op een voorstel dat wel
goed kan worden uitgevoerd en
waarmee duidelijk het bewijs kan
worden geleverd dat dit werkt.
Tegelijk wil ik de gedachte van de
heer Reitsma nog eens heel serieus
bekljken.

De heer Willems (Groen Links): Die
bezwaren gelden toch net zo goed
voor een progressief watertarief?
Dan moet je toch ook bemeteren? Ik
snap het verschil in argumentatie
niet helemaal.

Minister Maij-Weggen: Daar hebt u
wel gelijk in. Als je overgaat op het
systeem van het waterspoor, moet je
dat eigenlijk na een proef integraal
doen. Ik kan mij voorstellen dat je
variabilisatie, zoals nu al plaatsvindt
in Overijssel en waarvoor geen
wetswijziging nodig is, geleidelijk
aan kunt invoeren, zonder dat je dit
generaal doet.

Het lijkt mij verstandig dat wij
wanneer wij een voorstel krijgen voor
een proef in een gebied dat daarvoor
geschikt \s de zaken nog eens aan de
Kamer voorleggen, met alle voor– en
nadelen. Tegelijk werken wij het
voorstel van de heer Reitsma uit en
doen de Kamer daarover informatie
toekomen. Het lijkt mij goed om een
al te groot enthousiasme op dit
gebied wat te dempen. Ik ben er nog

niet zo zeker van dat dit echt goed
kan worden uitgevoerd. De
boodschap is dat wij van goede wil
zijn, maar dat het ook moet kunnen.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Er is ook een nota van
minister Alders waarin wordt voorge–
steld om het waterspoor in te
voeren. Mag ik nu begrijpen dat dit
onderdeel van het regeringsvoorstel
wordt ingetrokken?

Minister Maij-Weggen Zover mag
u beslist niet gaan. Die nota is mede
namens mij geschreven. Ik heb
alleen aangegeven dat de regeling
op zichzelf sympathiek is. Er is zeker
ook veel voor te zeggen om zaken te
integreren, maar er kleven een fors
aantal problemen aan. Er zijn veel
extra kosten voor de burgers. Er is
wetswijziging voor nodig. Wij zijn er
nog niet zo zeker van dat wij het
beoogde effect verkrijgen. Wij
hebben wel theoretische bereke–
ningen, maar geen praktijkvoor–
beelden. Dat betekent dat wij een
goede proef moeten nemen. Collega
Alders en ik hebben u dat in de brief
voorgelegd.

De heer Eisma (D66): Voor het
nemen van proeven is toch een
wetswijziging nodig? Wanneer komt
die dan?

Minister Maij-Weggen: Eerst moet
een goede en nuttige proef kunnen
worden uitgewerkt. Daar moet dan
een wetswijziging aan worden
verbonden. Het moet niet andersom
gebeuren. Wij wachten eerst op de
mogelijkheid, een goede proef te
nemen en tegelijk bekijken wij of via
het voorstel van de heer Reitsma,
dat ook bij ons circuleert, hetzelfde
kan worden bereikt zonder wetswij–
ziging. Het is bijvoorbeeld heel nuttig
om wat in Overijssel is gebeurd
naast een mogelijke proef te leggen.

Nogmaals, ik heb het niet wegge–
worpen. Dus geen koppen in de
krant van: Waterspoor weg. De
twijfel bij de ministers die ermee te
maken hebben neemt echter toe. Dit
betekent dat wij goed willen bekijken
of het wel of niet mogelijk is.
ledereen is het erover dat als je
ongeveer hetzelfde op een
verstandige manier kunt bereiken, je
niet een zeer kostenverzwarende
methode voor de burgers moet
gebruiken.
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De voorzitter: Wij beginnen nu met
de tweede termijn van de Kamer. Het
is aardig te weten dat het CDA nog
over 26 minuten beschikt, de PvdA
over 21, de VVD en D66 over elk 5,
Groen Links over 4 en de SGP over 3
minuten. Omdat wij graag om 17.00
uur willen stoppen, kan ik mij
voorstellen dat degenen die over
veel tijd beschikken zich realiseren
dat anderen veel minder hebben. De
winst moet dus geboekt worden bij
degenen die over veel tijd
beschikken.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik dank de minister voor haar
antwoord. Wij kunnen haar betoog in
grote lijnen uitstekend volgen, maar
ik pak er een paar onderdelen uit
waarop ik nog enige nuancering wil
aanbrengen.

Ik benadruk nogmaals dat het ons
bij de financiering van de waterwet–
geving gaat om meer doelmatigheid
bij de heffingen en een rechtvaar–
diger kostenverdeling. Deze twee
uitgangspunten moeten tot een zo
terughoudend mogelijk beleid leiden
ten aanzien van lastenverzwaring
voor burgers en bedrijfsleven. Dat
moet het belangrijke uitgangspunt
zijn, mede gelet op de economische
situatie. Lastenverlichting is een zeer
belangrijk instrument in het kader
van de werkgelegenheid. Alle wette–
lijke maatregelen zullen die toets der
kritiek moeten doorstaan.

Er moet nogal wat wetgeving
komen. Ik ben, met het oog op het
schema van de minister, ervan
overtuigd dat wij op de goede weg
zijn. De wetgeving zal uiteindelijk
moeten passen in het totale plaatje
van de integrale waterwetgeving.

Ik wil over de beheerskosten nog
het volgende opmerken. Ik kan mij
goed voorstellen dat de minister
jaarlijks met wetsvoorstellen over de
tarieven komt. Dat is dan een goed
moment om een afweging te maken.
Het gaat dan om vragen als: is de lijn
zuiver gekozen? Welke beheers–
kosten mogen wel en niet uit de
heffing gefinancierd worden? Ik
vraag de minister om bij de jaarlijkse
voorstellen duidelijkheid te geven
zodat wij op dat moment de diverse
vragen kunnen bespreken.

In eerste termijn heb ik nadruk–
kelijk aangegeven dat bij alle milieu–
wetten de controle, de handhaving

en de vergunningverlening niet
gefinancierd worden uit de heffing
zelf. Wat dat betreft zitten wij met
de WVO een beetje op een glijdende
helling. Ik zou daarom nog eens
nadrukkelijk willen stellen dat de
systematiek die wij toepassen bij de
WVO, eigenlijk gelijk moet zijn aan
die bij de andere milieuwetgeving.
Dit betekent dat controle en
handhaving in feite uit de algemene
middelen gefinancierd moeten
worden. Daar zit naar mijn mening
ook een stukje financiële ruimte dat
wij kunnen gebruiken voor de 50%
waar ik straks op terugkom, want
een deel van de controle wordt thans
zo langzamerhand wel uit de heffing
gefinancierd.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Graag stel ik daar een
vraag over met betrekking tot de
consistentie van het CDA-beleid. Ik
heb de heer Lansink en ook andere
CDA-woordvoerders regelmatig het
regulerend effect van de
WVO-heffing horen roemen, omdat
dit juist zo'n mooi voorbeeld ervan
was hoe het, misschien onbedoeld,
zo goed gewerkt had om vervuiling
tegen te gaan, doordat men inves–
teert in waterbesparende en vervui–
lingvoorkomende technieken. Nu
hoor ik van de heer Reitsma dat hij
dit regulerende effect liever niet wil,
omdat het uit de algemene middelen
moet komen. Dat lijkt mij daarmee in
strijd.

De heer Reitsma (CDA): Nee,
voorzitter; of ik heb mij slecht uitge–
drukt, of collega Willems begrijpt
niet wat mijn essentiële vraag is. De
WVO betreft een bestemmings–
heffing. De minister heeft dit zoëven
nog eens helder uitgelegd en de
argumenten genoemd.

De heer Willems (Groen Links): Met
een regulerende functie, zo heeft de
minister erbij gezegd, en die is zeer
wezenlijk.

De heer Reitsma (CDA): Een neven–
effect is een regulerende functie. Dat
is gans wat anders dan een regule–
rende heffing; dat zijn twee heel
verschillende dingen. Waar het mij
nu om gaat, is dat er natuurlijk een
bedrag binnenkomt uit de heffingen,
want anders stellen wij deze niet in.
Wij leggen dat zelfs ook in de wet
vast. Maar vervolgens gaat het erom:

waar besteed je die middelen aan?
Dan zeg ik dat het helder is waar wij
de middelen voor gebruiken. Onze
lijn is dat de middelen niet gebruikt
moeten worden voor het aspect van
controle en handhaving, want dat is
de algemene rijkstaak, een soort
politionele taak die in feite uit
algemene middelen gefinancierd
moet worden. Dit betekent dat de
pot die overblijft, voor het herstel
van waterbeheer gebruikt moet
worden.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Dat klopt niet met het
concept achter de verbruiksbelas–
tingen op het milieu, ook door het
CDA hier naar voren gebracht,
waarbij je zegt: er moet minder
belasting in het kader van de
algemene middelen komen en meer
uit hoofde van bestemmingshef–
fingen met regulerende effecten,
juist om te zorgen dat niet alles op
de factor arbeid drukt. Dan kun je
controle en vergunningbeleid heel
goed uit bestemmingsheffingen
betalen, voor zover er ook een
gegarandeerde opbrengst is, want
anders kan dit natuurlijk niet. Als het
een regulerende heffing is met een
potentiële opbrengst van nul, moet
je daar geen
algemene-middelen-taken uit finan–
cieren. Dat is duidelijk. Maar als het
een bestemmingsheffing is, kan dat
heel erg goed. Bij de WABM was dat
ook jarenlang gebruikelijk. Tegen die
systematiek zijn wel bezwaren, maar
niet op dit punt.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Dit is de tweede happening die wij
krijgen. Bij de behandeling van de
WVO, inzake zware metalen, hebben
wij een uitgebreide discussie gehad
over het bestemmingsheffingska–
rakter. Daarbij heeft de CDA-fractie
heel helder naar voren gebracht dat
wij er niets voor voelen orm hier een
algemene belasting van te maken.
Dit moet voor ons een bestemmings–
heffing blijven. Dat staat los van
andere discussies over bepaalde
verbruiksbelastingen en de relatie
met arbeid. Als je uitspreekt dat dit
een bestemmingsheffing is, dan is
de lijn van de CDA-fractie die ik nu
verkondig, zo consistent als het maar
kan zijn.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Op dit laatste punt ben ik

Vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat Financiering waterbeheer

11 maart 1993
UCV 17 17-30



Reitsma

het met de heer Reitsma eens. De
WVO-heffing moet absoluut een
bestemmingsheffing blijven. Maar
wat vindt hij dan van de opmerking
van de minister dat het regulerende
effect versterkt moet worden - dat
zij daar althans onderzoek naar wil
doen - want dan wordt de grens
tussen regulerende heffing en een
bestemmingsheffing met regulerend
effect tamelijk diffuus. Daar moet de
heer Reitsma dan ook een grens voor
aangeven.

De heer Reitsma (CDA): Neen. De
opvatting van de minister deel ik. De
minister heeft gezegd: om een aantal
motieven bestemmingsheffing. De
minister zegt dat je in feite de zaak
zo kunt heffen, dat het een regule–
rende functie heeft. Dat is prima,
maar dat is wezenlijk wat anders dan
wanneer je zou zeggen: ik maak van
de bestemmingsheffing een regule–
rende heffing, want een regulerende
heffing heeft eigenlijk tot doel dat
uiteindelijk de opbrengst van de
plussen en de minnen nul is. Een
bestemmingsheffing daarentegen
heeft tot doel dat je een bepaalde
hoeveelheid middelen in het laatje
krijgt die je wilt benutten voor een
bepaalde bestemming. Maar je moet
in feite die middelen wel zo
benutten, dat het bepaalde regule–
rende functies heeft. Ik interpreteer
het verhaal van de minister op deze
manier en daardoor kan ik er
uitstekend mee uit de voeten.

Ik dank de minister voor haar
toezegging, de Kamer een overzicht
van alle binnenkomende middelen te
zullen zenden. Ik heb nog geen
antwoord gekregen op mijn vraag
wat de voorlopige raming op het
punt van de heffingen is. Daarover
moeten toch cijfers bekend zijn. Ik
ben het met de minister eens dat de
financiering op lange termijn moet
worden besproken na het
verschijnen van de waternota.

In aanvulling op mijn de vraag over
de financiering van de 50% korting
bij de waterschappen, noem ik drie
aandachtspunten:
- De apparaatskosten moeten nog
eens kritisch bekeken worden.
- De totale opbrengst van de
heffingen moet nog een kritisch
bekeken worden. Ik heb verschil–
lende cijfers gezien en vraag mij
derhalve af of wel alles erin zit.
- Volgens mij zit er nog ruimte in de
uitkeringsregelingen, waardoor het

mogelijk wordt om het gat dat
geschoten is zoveel mogelijk te
dichten.

Ik zou het op prijs stellen als de
minister ons schriftelijk kon
mededelen welke toezeggingen ten
aanzien van de uitkeringsregelingen
zijn gedaan, zodat wij kunnen zien
welke bedragen vastliggen - waar wij
dan niet meer onderuit kunnen - en
welke bedragen er nog liggen waar
geen verplichtingen aan verbonden
zijn. De visie van de CDA-fractie is
dat zoveel mogelijk subsidierege–
lingen moeten worden afgestoten.
Daarom zijn wij ook van mening dat
er geen nieuwe uitkeringsregelingen
meer behoeven te komen. Wij
worden hierin gesteund door de
conclusies van de
commissie-Zevenbergen. Daarom
vinden wij het niet zo nodig dat deze
regeling in stand wordt gehouden.
Daar zit dus nogal wat ruimte in. Het
gaat om een overgangstermijn. De
minister heeft in de brief kenbaar
gemaakt aan het einde van de jaren
negentig de gedachte van de 50%
korting te willen overnemen. Wij
willen dat de korting eerder wordt
doorgevoerd en daarom lijkt het mij
verstandig de motie hierover in een
van de komende weken in stemming
te brengen. Dan kan in de tussentijd
nog bekeken worden of de dekking
gevonden kan worden aan de hand
van de suggesties die ik heb gedaan.
Ik ben op dat punt redelijk hoopvol
gestemd.

De minister heeft aangekondigd
dat er een nieuwe grondwaterwet
komt. Wij hopen dat het desbetref–
fende wetsvoorstel een zorgvuldiger
procedure zal ondergaan dan de
iaatste wijziging van de Grondwa–
terwet.

Ik heb begrepen dat de minister
nog met concrete voorstellen komt
over de aanpak van de verdroging.
Als er meer over de projecten te
melden valt, kunnen wij op deze zaak
terugkomen.

Ik deel de opvatting van de
minister over de heffing op fosfaat.
Gelet op de moeilijke discussie over
het wetsvoorstel, lijkt het mij
verstandig voorlopig te besluiten af
te zien van de heffing op fosfaat. Als
de sanering bij de twee belangrijkste
bedrijven geheel of grotendeels is
afgerond, kan er altijd een nieuwe
heroverweging worden gemaakt. Het
lijkt ons beter de minister niet aan
een wetsvoorstel te laten werken als

dat toch niet tot een goed einde kan
worden gebracht.

Tot slot het waterspoor. In eerste
termijn heb ik al duidelijk naar voren
gebracht dat de CDA-fractie, wat de
concretisering van het waterspoor in
Nederland betreft, nogal wat twijfel
heeft. De minister heeft een aantal
bezwaren opgesomd maar die
hebben onze twijfel alleen maar
versterkt. Als er binnen de bestaande
wettelijke kaders in Nederland
proeven gestart worden, kan mijn
fractie daar best mee uit de voeten,
want voor een koppeling is geen
wetswijziging nodig. De minister
hoeft geen wetswijziging voor te
bereiden in het kader van de WVO.
Onze fractie is ook van mening dat
waterbesparing zonder waterspoor
ook best gerealiseerd kan worden als
wij daarvoor de goede instrumenten
gebruiken. Ik heb de indruk dat de
minister ook op die lijn zit.

Allereerst dank ik de minister dat
zij mijn gedachtengang in eerste
termijn over het afschaffen van het
vastrecht - dus volledige variabili–
satie van de waterprijs - verder zal
uitwerken. In de tweede plaats zal zij
bezien of er een bepaalde differen–
tiatie in de waterprijs kan komen. Ik
weet dat sommige waterleidingmaat–
schappijen daar thans al mee
werken. Er zijn goede resultaten
bereikt. Hoe deze differentiatie eruit
moet zien, kan ik ook niet helemaal
overzien. Nogmaals, het verheugt mij
dat de minister dit verder zal
uitwerken.

Voorzitter! Al met al kan ik uit de
voeten met de lijn die de minister in
dit debat gekozen heeft ten aanzien
van het waterspoor.

D

De heer Feenstra (PvdA): Ik ben
intussen benieuwd naar die
krantekop. Misschien kan de minister
straks een positieve suggestie doen.
Maar dit even ter zijde.

Allereerst wil ik een opmerking
maken over het waterspoor. In eerste
termijn heeft de minister kunnen
vernemen dat de Partij van de Arbeid
open staat voor toepassing van een
ruim waterspoor. Wat ons betreft,
mogen de vier elementen: de
kubieke-meterprijs, het vastrecht,
namelijk 30% van de nota, de
WVO-heffing en het rioolrecht,
daarbij worden betrokken. De
minister zei echter dat zij wat
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complicaties verwacht. Hier zijn
voor– en nadelen aan verbonden. Ik
meen dat ik daarover in eerste
termijn openhartig ben geweest. Ik
heb de bezwaren aan de hand van
het rapport van de
commissie-Zevenbergen opgesomd
en ik sluit daar ook mijn ogen
bepaald niet voor. Maar, voorzitter,
ik zie ook de voordelen. Ik vind het
belangrijk dat de minister gezegd
heeft dat zij open staat voor een
proef. Die proef zou genomen
kunnen worden in één regio dan wel
in een paar regio's die hieraan hun
medewerking willen verlenen. Als
hiervoor een draagvlak te vinden is
bij de waterschappen of de
gemeenten, moeten wij die ruimte
bieden. Dat kan ons inderdaad
gegevens opleveren. Daarna kan
worden nagegaan of de voordelen
het in dit complex zullen winnen van
de nadelen. Ik wil daarom de
opmerking van de minister dat zij
open staat voor een proef zo inter–
preteren dat er, wat het Rijk betreft
althans, geen sprake is van enige
belemmering op dit terrein.

De minister gaf aan dat een nieuw
systeem altijd beter moet zijn voor
de burger en het milieu. Dat spreekt
voor zich. Dat was nu juist de reden
waarom ik enig enthousiasme voor
dit punt kon opbrengen. Ik meen dat
dit systeem enige voordelen voor de
burger en het milieu met zich
meebrengt, al is het maar omdat het
niet zoeken naar creatieve oplos–
singen op dit terrein, markante
nadelen voor de burger met zich kan
meebrengen. Wij gaan dan immers
door met een op jaarbasis groeiend
waterverbruik. Dat zal zich vertalen
in het opruimen van nog meer
chemicaliën, nog meer slib dat wij
moeilijk kwijt kunnen raken
enzovoort. Dat leidt weer tot extra
kostprijsstijgingen. Kortom, het zijn
juist de voordelen die voor de burger
en het milieu relevant zijn. Wij
mogen geen pas op de plaats maken
en alles maar laten zoals het is.

Ik heb gesignaleerd dat de
BTW-problematiek met de heer Van
Amelsvoort zal worden besproken.
Misschien kan het bedrag van ƒ 30
hierbij ook worden betrokken.

Met de heer Reitsma ben ik van
mening dat wij hierop tijdens de
behandeling van het Actieplan voor
de waterbesparing verder moeten
ingaan. De minister noemde andere
besparingsmogelijkheden, namelijk

drainagesystemen, vergunningen
daarvoor enzovoort. Mij bekruipt al
snel de angst of wij in zulke gedetail–
leerde regelgeving terecht moeten
komen met alles wat daaraan vastzit,
terwijl dit ook op een tamelijk markt–
conforme wijze zou kunnen
gebeuren. De minister moet dit
overigens maar als een eerste reactie
zien. Ik herhaal dat ik alle voor– en
nadelen van het waterspoor serieus
wil overwegen. Maar als het
doorvoeren van een waterspoor leidt
tot besparingen en een betere
verdeling van kosten, waarmee een
gedetailleerde regelgeving kan
worden vermeden, is dat een
winstpunt. Maar laten wij daar verder
op ingaan bij behandeling van het
actieplan.

De heer Te Veldhuis (VVD): De
heer Feenstra heeft de potentiële
verzwakking van de positie van
waterschappen nog niet als neven–
effect genoemd. Daarbij wordt
uitgegaan van belang, betaling en
zeggenschap. Als je tot het water–
spoor overgaat, zal de VEWIN een
flink deel van de taken van de water–
schappen overnemen. De gezamen–
lijke waterleidingmaatschappijen
worden dan in feite de spil, behalve
op het uitvoerende vlak, van wat er
gaat gebeuren. Waterleidingmaat–
schappijen zijn in Nederland, in
tegenstelling tot de waterschappen,
overigens niet de meest democra–
tische instellingen. Voorziet de heer
Feenstra tegen deze achtergrond
geen aanmerkelijke aantasting van
de positie, ook de grondwettelijke,
van de waterschappen, als zo'n
belangrijke taak van betaling en
regelgeving bij de waterschappen
wordt weggehaald en ondergebracht
bij de waterleidingmaatschappijen?
Daar komt het toch wel op neer.

De heer Feenstra (PvdA): Als
oud-bestuurslid van een drinkwater–
bedrijf is het moeilijk om die kwalifi–
catie zonder meer voor mijn rekening
te nemen. Ik was namelijk lid op
democratische basis.

De heer Te Veldhuis (VVD): Maar
wel een getrapte democratische
basis.

De heer Feenstra (PvdA): Zeker.
Maar als u dat wilt wijzigen, moet u
dat agenderen.

Voorzitter! Wij moeten ter zake

volstrekte openhartigheid
betrachten. Ik heb in gesprekken wel
gesignaleerd dat waterschappen
vrezen dat er aan hun positie getornd
wordt. Als dat voor sommigen een
motief is, moet dat uitgesproken
worden. Voor mij geldt dat niet. Als
het vanwege één rekening en
vanwege de perceptiekosten nuttig
en wenselijk is om een van de
partijen in dezen een taak te geven,
moet dat dus ook uitgesproken
worden. Ik zal overigens niet aange–
sproken worden op het opschonen
van agenda's. Als een bepaalde
aanpak nodig is, moet dat ook
gebeuren. Ik neem de angst voor
aantasting van de positie serieus.
Daar moet dan ook eens goed over
van gedachten gewisseld worden.

De heer Eisma (D66): Wat bedoelt
collega Feenstra precies met de
opmerking: wij komen er aan het
eind van het jaar op terug bij de
behandeling van de Waternota? Wil
hij de problematiek uit de brief van
de twee bewindslieden dus even
uitstellen? Daarin staat namelijk heel
duidelijk dat, zodra er een proef–
gebied is, er meteen een
wetsvoorstel inzake de WVO-heffing
komt.

De heer Feenstra (PvdA): Volgens
mij is de eenduidigheid van
regeringszijde manifest genoeg. Dat
geldt voor de reactie op het rapport
van de commissie-Zevenbergen en
de inhoud van het Actieplan water–
besparing. Beide wijzen in dezelfde
richting: als een regio besluit om
experimenten op te zetten, wordt
daartoe ruimte geboden. Voor alle
duidelijkheid vraag ik, of er op dat
punt van rijkszijde geen belemme–
ringen zijn. Ik heb de indruk dat
daarop bevestigend geantwoord
wordt. Ik zie daartussen dus geen
verschil.

Minister Maij-Weggen: Ik moet de
vrije vertaling van de heer Eisma van
de brief van de heer Alders, mede
namens mij geschreven, iets corri–
geren. Ik zeg het nu uit mijn hoofd,
maar volgens mij staat daarin eerder
iets in de zin van: als er een
bestuurlijk draagvlak is voor een
proef, zijn wij bereid om na te gaan
op welke wijze daaraan uitvoering
gegeven kan worden en of de wet
daartoe aangepast moet worden.
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De heer Eisma (D66): Het spijt mij,
maar het gaat om wat er staat.
Overigens gaat het om een brief van
11 januari jongstleden van deze
minister en de heer Alders en niet
van de heer Alders en deze minister.
Daarin staat: wij zullen de WVO
wijzigen, indien betrokken instanties
in bemeterde gebieden tot regionale
invoering van het desbetreffende
watertariefsysteem zouden willen
overgaan. Het watertariefsysteem is
dus het waterspoor.

Minister Maij-Weggen: Precies Ik
vind mijn vertaling iets correcter dan
die van u. Maar goed, ik heb vooral
willen aangeven in welke geest deze
brief geschreven is. Dat is in iets
voorzichtiger bewoordingen gebeurd
dan de stellige woorden die u
gebruikte.

De heer Eisma (D66): Ik zie het
verschil niet.

De voorzitter: De heer Feenstra
vervolgt zijn bijdrage.

De heer Feenstra (PvdA):
Voorzitter! De minister sprak ook
over de kosten die samenhangen
met het verder bemeteren van de
desbetreffende 1 miljoen woningen
in Nederland. Dat betreft inderdaad
behoorlijke sommen geld. Ik hoor
trouwens ook over lagere bedragen
spreken. Ik ben benieuwd of een
aannemer daar een keer op intekent.
Dat zou pas echt duidelijkheid
verschaffen. De bedragen die ik heb
horen noemen, komen uit op
ongeveer 20% daarvan. Laten wij dus
maar eens een reactie afwachten.

Ik hecht wel waarde aan de prijs–
prikkel van het waterspoor. Natuurlijk
is een en ander mogelijk via onder
meer voorlichting en regelgeving,
maar als het marktconform en via de
prijs kan, moet je dat niet nalaten.
Met de aanduiding dat de regering
open staat voor experimenten, ben ik
op het ogenblik tevreden.

Wat de meer uniforme prijzen en
tarieven betreft, heb ik bij de
minister enig begrip gesignaleerd
voor het sterk uiteenlopen van de
huidige tarieven en prijzen. Ik weet
dat de mogelijkheden beperkt zijn
om daar direct iets aan te doen.
Schaalvergroting zou enig soelaas
kunnen bieden, maar dan gaat het
toch over fusies in één regio. Dus ik
verwacht daar geen echt groot effect

van. Misschien kunnen wij er bij een
andere gelegenheid op terugkomen.

Ik wil nog een opmerking maken
over de ene rekening. Ik heb
begrepen dat die ook de steun van
de regering heeft, hoewel dit in het
regeringsstandpunt als zodanig niet
direct tot uitdrukking kwam.

Wat de waterkwaliteitsomslag
betreft, is er wellicht een relatie te
leggen met het principe "de vervuiler
betaalt", maar ik ben er weinig
gecharmeerd van. Ik heb toch liever
dat wij op dat punt proberen een
systeem op te zetten waarbij de
directe lozers met prijzen of
heffingen worden geconfronteerd die
kunnen leiden tot sanering dan dat
wij opnieuw een forfaitair systeem
invoeren. Ik denk toch dat het bij
velen als een forfaitair systeem
gevoeld zal worden. Ter compensatie
zou je onderdelen uit datgene wat
beoogd wordt binnen te halen met
een dergelijke waterkwaliteitsomslag
meer kunnen toerekenen aan
degenen die er belang bij hebben. Ik
denk aan de viswaterfunctie en de
visakte. De recreatievaart zou ook op
onderdelen kunnen worden aange–
slagen.

Ik sluit mij aan bij hetgeen collega
Reitsma heeft gezegd op het punt
van de rijksheffing.

Ik kom bij andere onderwerpen
nog terug op de overgangsregeling.
Ik meen toch dat de benadering van
de prikkelheffing, met name op het
gebied van energiebesparing, buiten–
gewoon interessant kan zijn.

Ik hecht eraan op te merken dat
wij op het punt van de heffings–
grondslag geen rust op het front
kunnen aankondigen, maar dat er
ook in de heffingsproblematiek
sprake moet zijn van het voortdurend
overstappen bij ieder saneringsre–
sultaat naar de nieuwe prioriteiten
binnen het beleid. Dat heeft niet
direct tot een reactie geleid.
Misschien mag ik dat interpreteren
als ruimhartige instemming.

Voorzitter! Ik sluit af met de
landbouw. Ik heb aangegeven dat,
wanneer de verschillende veroor–
zakers van watervervuiling worden
aangeslagen, wij het uit rechtvaar–
digheidsoverwegingen eigenlijk niet
kunnen maken om de landbouw met
inachtneming van de grote investe–
ringen waar die sector voor staat en
de problemen binnen die sector daar
geheel en al van vrij te stellen. Dat
wij niet precies weten wat ieder

individueel bedrijf loost, is inderdaad
een feitelijk argument. Vandaar dat
ik de suggestie heb gedaan: breng
een koppeling aan met de mineralen–
balans. Via de mineralenbalans
proberen wij straks daadwerkelijk in
beeld te brengen wat de output is
per individueel bedrijf. Dat zou een
interessant punt kunnen zijn om
bedrijven op aan te spreken, omdat
je dan naast de forfaitaire heffing,
die ik verwerp, ook een onderscheid
maakt tussen bedrijven die het goed
doen, die van hun input een groot
deel in produkten weten om te zetten
en bedrijven die van hun input een
kleiner deel weten om te zetten in
produkten. Ik vind dat een heel
interessant punt. Ik ben blij dat de
minister dit heeft herkend en het een
interessante gedachte heeft
genoemd die zij verder wil uitwerken
en misschien zelfs wel wil
overnemen, zoals zij zei. Ik zal dan
ook niet met een motie komen, want
ik vind het een helder punt. Ik heb
juist de koppeling met de mineralen–
balans willen aanleggen, niet alleen
omdat daarmee feitelijk de output
bepaald wordt, maar ook omdat de
mineralenbalans verwacht wordt in
te gaan in 1995. Ik vond dat een
pluspunt om die koppeling tot stand
te brengen, omdat je daarmee ook
een datum hebt gesteld waarop
bedrijven zelf al moeten proberen -
daar zijn zij ook hard mee bezig - om
hun zaken op orde te hebben.

Ik hoop dat de collega's het mij
niet kwalijk nemen, maar ik vond het
weer een typisch Nederlandse
discussie zodra je een jaartal noemt
voor een maatregel waarover wij in
dit huis met name in ander verband
al veelvuldig gesproken hebben,
namelijk het invoeren van een
mineralenbalans, wat ook een groot
draagvlak binnen het landbouwschap
heeft. Als je 1995 noemt, vraagt de
een of het niet 1994 kan zijn en of
wij dan niet vandaag al moeten
beginnen, terwijl de ander vraagt of
het niet 1996 zou kunnen worden.
Wij krijgen met name in een ander
gremium nog veelvuldig discussies
over de wijze waarop de mineralen–
balans kan werken en het moment
waarop die kan ingaan. Als wij in dat
kader de vervuiling van het water
door de landbouw kunnen
meenemen, zoals de minister ook wil
doen, dan lijkt mij dat zeker winst in
vergelijking tot de forfaitaire heffing
van een eenvoudige hectaretoeslag

Vaste Commissie voor verkeer en
waterstaat Financiering waterbeheer

11 maart 1993
UCV 17 17-33



Feenstra

waar de individuele boer niets aan
op en af kan doen.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
haar antwoorden, al heb ik helemaal
geen antwoord gekregen op het punt
van de internationale benadering.
Daarom probeer ik het nu maar per
motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het gewenst is om
een nadere fundamentele discussie
te voeren over de vraag of de totale
kosten van kwantiteitsbeheer en
kwaliteitsbeheer van landsgrensover–
schrijdende oppervlaktewateren op
een meer evenwichtige manier
kunnen worden verdeeld over en
betaald door de landen die aan het
stroomgebied van zo'n water liggen,
nadat integraal is onderzocht welke
mogelijkheden er op dat gebied
bestaan en welke belemmeringen er
eventueel moeten worden
opgeheven;

verzoekt de regering daartoe een
voorbereidende notitie op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Te Veldhuis.

Zij krijgt nr. 4 (22728).

De heer Te Veldhuis (VVD): Mijn
tweede punt betreft de 50%-reductie
voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Ik ben blij met de opstelling van de
heer Reitsma, die niet door de heer
Feenstra bestreden is. Er is echter
nog steeds geen uitspraak gedaan
over wat ik heb voorgelegd. De
minister heeft mij daarover geen
duidelijkheid verschaft. Als je 50%
minder rijksheffing binnenkrijgt door
een gedeeltelijke vrijstelling voor de
communale rioolwaterzuiveringsin–
stallaties, moet je dat bedrag niet in
rekening brengen bij het bedrijfs–
leven. Ik stel daarover de volgende
motie voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat de huidige econo–
mische situatie niet florissant is en
dat de ontwikkelingen met
betrekking tot de werkgelegenheid
teleurstellend zijn;

van oordeel, dat de concurrentiepo–
sitie van het Nederlandse bedri j fs–
leven als gevolg van de motie op
stuk nr. 23 (22194) niet mag worden
aangetast;

spreekt uit, dat de gedeeltelijke
vrijstelling van de WVO-heffing voor
de lozing op rijkswater van
communale rioolwaterzuiveringsin–
stallaties (enerzijds) niet mag leiden
tot een financieel vergelijkbare
verhoging van de WVO-heffing voor
de lozing op rijkswater van bedrijven
(anderzijds),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Te Veldhuis.

Zij krijgt nr. 5 (22728).

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Ik vind dat de minister bij
de bepaling van het startjaar van een
heffing op diffuse lozingen van de
landbouw een mistgordijn heeft
opgetrokken. Zij zei allereerst dat zij
er vanaf 1995 weer over wilde
discussiëren. Vervolgens zei de heer
Reitsma terecht dat zij dat uit haar
hoofd moest zetten. Het zou
absoluut ondenkbaar zijn. De
minister zei daarop dat ze het
daarmee eens was. Ik ben het
volstrekt eens met de heer Reitsma,
zo luidden haar woorden. Dat kan
natuurlijk niet. Het is het èèn of het
ander. De minister moet in tweede
termijn dit mistgordijn opheffen. Zij
moet aangeven wat zij wil in of vanaf
het jaar 1995.

Ik was het volstrekt eens met de
analyse van de minister inzake het
waterspoor. Sterker nog, er waren
nog veel meer argumenten om niet
tot instelling van het waterspoor over
te gaan. De facto is het waterspoor
van de baan. De minister ziet het niet
zitten. Het CDA ziet het niet zitten.

De VVD ziet het niet zitten.
Vervolgens zegt de minister dat het
niet met een kop in de krant mag.
Dat is een beetje vreemd. Het water–
spoor lijkt aardig, maar is niet goed.
De externe adviezen en de tegenar–
gumenten van de minister hebben
duidelijk gemaakt, aangevuld nog
met datgene wat al zwart op wit
stond, dat wij geen oude koeien uit
de sloot moeten halen. Laten wij
praktisch gaan werken. Wat mij
betreft hoeft de minister haar ambte–
naren niet te zetten op een wetswij–
ziging op dit punt. Wij kunnen de tijd
voor wetgeving beter aan andere
zaken besteden. Er is toch geen
meerderheid in de Kamer voor te
bereiken. Ik stel de minister voor,
haar ambtenaren aan dingen te laten
werken waar wij wat mee kunnen.

Ten slotte kom ik op het bestem–
mingskarakter met regulerende
effecten. Ik ben er niet helemaal
gerust op als de minister voorstelt,
de bestemmingsheffing toch meer
regulerende effecten te laten
hebben. Je komt dan heel dicht bij
regulerende heffingen. Als je die
richting op wilt, als je het regulerend
effect wilt vergroten, moet je de
gebruikelijke pendant ernaast zetten.
Als je meer binnenhaalt, moet je op
een ander punt lastenverlichting
aanbieden. Daar heeft de minister
geen duidelijkheid over gegeven. Er
mag geen misverstand over bestaan
dat de VVD niet voor regulerende
heffingen op dit punt is. Wij vinden
dat de WVO een bestemmings–
heffing moet blijven. Als de minister
het regulerend effect wil versterken,
moet zij de lastenverlichting ernaast
zetten. Als zij dat niet doet, kan zij
beter niet over regulerende effecten
praten, want dan wordt de discussie
buitengewoon diffuus.

Minister Maij-Weggen: Ik word hier
een beetje moe van. Mijn woorden
worden wel vaker eerst door de heer
Te Veldhuis verdraaid, waarna hij er
vervolgens kritiek op uitoefent. Ik
heb gezegd dat sprake is van een
neveneffect. Het gaat in de eerste
plaats om een bestemmingsheffing.
Ik heb dat aan het begin en aan het
eind van mijn betoog gezegd. Als dat
neveneffect een gunstige regulering
inhoudt en de mogelijkheid bestaat
om dat versterken, is daar niets op
tegen. De hoofdlijn is bestemmings–
heffing. Het is een bekende methode
om eerst woorden te verdraaien en
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Te Veldhuis

daarna te kritiseren, maar ik houd er
niet van. Als dat nog eens gebeurt,
word ik echt boos. Ik wil graag zuiver
worden geciteerd. Als ik niet helder
ben geweest, ben ik gaarne tot
nadere uitleg bereid.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dan
heb ik er behoefte aan om toch nog
even op de volgende punten terug te
komen. De fosfaatheffing gaat niet
door omdat de Tweede Kamer dat
niet wilde. De legesheffing is in de
wet opgenomen omdat de Kamer dat
wilde en niet omdat de minister
daarmee is gekomen. Ik wil uw
woorden niet verdraaien. Ik heb
alleen gereageerd op uw opmerking
dat u zult proberen, het regulerend
effect van de bestemmingsheffingen
te vergroten. Met de correctie die u
zojuist op uw eigen woorden heeft
aangebracht, ben ik tevreden. Ik heb
er in het geheel geen behoefte aan
om uw woorden te verdraaien.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
kom terug op het voor mij belang–
rijkste punt, namelijk het waterspoor.
In tegenstelling tot de heer Te
Veldhuis vind ik het wel een goed
plan. Ik meen dat de interpretatie
van de minister in eerste termijn
enigszins afwijkt van hetgeen in de
brief hierover wordt gesteld. Het is
maar goed dat minister Alders hier
niet aanwezig is, anders zou er
verschil van mening zijn ontstaan. In
de brief van minister Maij-Weggen
en minister Alders staat duidelijk dat,
zodra een gemeente zich aanmeldt
voor een proef, meteen het
wetsvoorstel inzake wijziging van de
WVO ingediend zal worden. Ik krijg
dat graag bevestigd.

De minister heeft het voorbeeld
van Groningen genoemd. Het lijkt mij
dat deze provincie heel goed beseft
dat bemetering nodig is wanneer
zo'n aanbod wordt gedaan. Uit de
brief van Groningen blijkt dat het
niet de bedoeling is om de stad
Groningen aan te melden. Er staat
dat wanneer een aantal gemeenten
in de provincie bereid is om aan een
proef mee te werken, men dit graag
wil initiëren.

De heer Reitsma (CDA): Het is toch
ondenkbaar dat er binnen één water–
schap verschillende WVO-heffingen
worden gehanteerd? Het voorstel van

Groningen is in dat opzicht niet
reëel.

De heer Feenstra (PvdA): Juist de
stad Groningen is bezig met een
buitengewoon actief bemeterings–
programma en trekt daar ook 20
mln. voor uit. Dat wil overigens niet
zeggen dat dit ook in de oude
binnenstad gebeurt. Ik verzet mij
ertegen dat er een karikatuur van dit
voorstel wordt gemaakt. Aan de ene
kant wordt gezegd dat het een prima
zaak is en aan de andere kant dat
men zich belachelijk maakt omdat er
niets gebeurt.

De heer Eisma (D66): Als de
minister ervoor zorgt dat de wet
wordt gewijzigd, kan Groningen in
aanmerking komen voor de proef.

De minister vindt het iets te vroeg
voor een heffing op diffuse veront–
reiniging in de landbouw. Dat
moeten wij accepteren. Deze heffing
blijft geparkeerd. De minister heeft
gezegd dat er een jaar zal verlopen
tussen het moment van indienen en
het moment waarop de heffing van
kracht wordt. Dat lijkt mij te optimis–
tisch. Ik vraag haar daarom in ieder
geval nog in 1994, dus in deze
kabinetsperiode, daarover een
beslissing te nemen. Als zij besluit,
deze heffing niet in te voeren, willen
wij dat uiteraard graag weten.

Bij de heffing op diffuse verontrei–
niging heb ik het element van het
verkeer gemist. Ik heb gezegd dat
een heffing op dat punt mogelijk
moet zijn. Graag krijg ik daarop een
reactie van de minister. De resul–
taten van het overleg met adviseurs
en alle belangengroeperingen over
de waterkwaliteitsomslag zullen in
een later stadium in de Kamer aan
de orde zijn. Ik zal mijn bezwaren
tegen die tijd naar voren brengen.

Verder vraag ik mij af waarom de
minister zich indertijd zo zelfge–
noegzaam heeft uitgelaten over de
zuiverheid van het water. Durft de
minister dat nu niet meer te
herhalen? Dat zou ik mij kunnen
voorstellen, want inmiddels is
gebleken dat alle doelstellingen van
het Rijn-actieprogramma en het
Noordzee-programma niet worden
gehaald. Kan de minister herhalen
wat zij in dat "borstklopperige"
praatje heeft gezegd? Dan kan ik
mijn reactie daarop bepalen.

Vaak wordt de bespreking van
belangrijke onderwerpen uitgesteld

tot de behandeling van een nota. In
dit geval gaat het om de nota Water
die aan het eind van het jaar
behandeld zal worden. Dat is niet
altijd bevredigend, maar ik moet het
accepteren.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
opmerkingen van de heer Eisma over
de diffuse lozingen. Mijns inziens
moet een regeling met de boeren zo
vroeg mogelijk gestart worden, juist
omdat het om zoveel belangen gaat.
Zo'n wetgevingstraject kost de
nodige tijd. Overigens spreken mij de
suggesties van de PvdA op dit punt
zeker aan. Die maken dan ook
onderdeel uit van de gedachten–
vorming over de vraag hoe de
landbouw een bijdrage kan leveren.

De minister heeft niet gereageerd
op de vraag over de inkomensef–
fecten van het waterspoor, waar ook
door bureau Berenschot op gewezen
is. Een stijging van de kosten van de
waterprijs en van de verschillende
onderdelen die in het waterspoor
gecombineerd gaan worden heeft
een denivellerend effect. Is het
verantwoord om dat effect via de
waterheffingen op te laten treden en
moet het vervolgens weer gecom–
penseerd worden in de koopkracht–
plaatjes? Er moet dus wel degelijk
gedifferentieerd worden en er moet
ook voor een nivellerend instrument
gekozen worden, waardoor denivel–
lering wordt tegengaan. Koppeling
aan het verbruik is tegen die achter–
grond veel rechtvaardiger. De
verbruiker kan dan zelf sturen. Ik ben
absoluut niet tegen het voorstel van
het CDA over het afschaffen van het
vastrechtsysteem en het invoeren
van een progressief tarief. Het maakt
onderdeel uit van alle maatregelen
die genomen moeten worden. Het
argument van de bemetering blijft
dan natuurlijk even zwaar gelden.
Wij zouden nu met elkaar af moeten
spreken dat bemetering hoe dan ook
nodig is. Dit instrument werkt water–
besparend en het is ook van belang
bij het inzetten van andere instru–
menten in de toekomst. Daarmee
doel ik zowel op het vastrecht– en
tarievensysteem als op het water–
spoor. Een actiever beleid van de
minister op dat punt zou gewenst
zijn; een beleid dat erop gericht is te
streven naar 100% bemetering in de
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Willems

komende jaren. Dat kan gefaseerd
ingevoerd worden. Ook kan gedacht
worden aan een gezamenlijk met de
VEWIN op te stellen actieplan.

Voorzitter! Ik vraag mij af of de
minister nog wel vasthoudt aan de
formulering in de brief over de
wijziging van de WVO. Om die reden
vraag ik via een motie om een
uitspraak van de Kamer, waarin
letterlijk wordt vastgelegd wat er in
de brief van de minister staat. Mocht
de minister met zoveel woorden
zeggen dat zij het gestelde in de
motie steunt, dan is de motie
overbodig. Ik heb echter begrepen
dat de minister daar enigszins
afstand van neemt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering de
invoering van een geïntegreerd
watertariefsysteem positief
beoordeelt, gelet op het belang van
de waterbesparing,

overwegende, dat de WVO gewijzigd
dient te worden om zulks experi–
menteel mogelijkte maken, indien
daar binnen een regio behoefte aan
bestaat;

verzoekt de regering deze wetswij–
ziging daadwerkelijk voor te
bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Willems
en Eisma.

Zij krijgt nr. 6 (22728).

De heer Willems (Groen Links): De
tekst is letterlijk overgenomen uit de
brief van de regering van januari
1993.

Voorzitter! Ik sluit af. Ik heb
gevraagd wat de intentie van de
minister inhield om de ingezetenen–
vertegenwoordiging bij de water–
schappen te stimuleren. Ik heb
begrepen dat ook die intentie wat is
afgezwakt. Ik heb in ieder geval geen
duidelijk antwoord gekregen, welke
acties de minister gaat ondernemen
om dit punt serieuzer bij de water–

schappen onder de aandacht te
brengan.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Ik wil beginnen met een
woord van dank in de richting van de
minister voor haar heldere beant–
woording. Ik wil eveneens een woord
van dank in uw richting uitspreken
voor de coulance in eerste termijn
betoond jegens de duur van mijn
inbreng. Mede in verband hiermee
wil ik uw geduld thans niet te zeer op
de proef stellen en zal ik mij zeer
beperken. Dit wordt mij des te
gemakkelijker gemaakt, omdat de
minister vele vragen bevredigend
beantwoord heeft.

Ik wil graag even terugkomen op
de diffuse lozing, in het bijzonder in
de richting van de landbouw. Ik heb
in eerste termijn duidelijk gezegd,
dat ik het eens ben met de
afwegingen om hier voorshands niet
toe over te gaan. Wij moeten dit
over een aantal jaren nog maar eens
verder bekijken. Ik heb er echter wel
de nadruk op gelegd - ik herhaal dit
- dat het van belang is dat we het
probleem zelf aanpakken. De
minister heeft gezegd dat zij hier in
tweede termijn nader over zal
spreken. Ik zou de suggestie willen
doen om dit punt helder mee te
nemen in de nota Water die op
komst is. Ik kan mij voorstellen dat
het probleem van diffuse lozingen
hier een pregnante plaats zal
innemen. Ik zou met deze toezegging
op dit moment zeker tevreden zijn.

Dan kom ik bij het punt van de
vrijstelling voor communale zuive–
ringsinstallaties. Ik ben niet erg
gelukkig met het tussenvoorstel van
de minister. Ik begrijp de problemen
wel, maar de 50% is voor mij reeds
een minimumcompromis en
invoering dient zo snel mogelijk te
geschieden. Ik neem aan dat de
motie van de heer Reitsma nu snel in
stemming komt. Laten we deze
stemming dan maar afwachten. De
besluitvorming moet dan in dit kader
plaatsvinden.

Een volgende opmerking betreft
het waterspoor. Ik heb hierbij mijn
kanttekeningen reeds geplaatst. Ik
wil echter benadrukken dat uit een
oogpunt van waterbesparing, bij het
tegengaan van verdroging en derge–
lijke een actief grondwaterbeheer de
hoogste prioriteit verdient. Hier is

wetswijziging voor nodig. De
minister heeft hier een aantal opmer–
kingen over gemaakt. Ik hoop dat de
behandeling van de gewijzigde
Grondwaterwet ook wat de Kamer
betreft nu snel kan voortgaan. Ik
neem aan dat dit punt bij de
evaluatie in het najaar terugkomt.

Voorzitter! Ik heb dacht ik geen
antwoord gehad op mijn concrete
vraag over de pleziervaartuigenbe–
lasting, met name op het punt of de
regionale waterbeheerders in
verband met hun waterkwaliteitsver–
antwoordelijkheid in de opbrengst
hiervan kunnen delen.

Tot slot wil ik de minister graag
zeggen dat haar antwoord op mijn
vraag over het probleem van een
eventueel afsplitsen van het zuive–
ringsbeheer zeer verhelderend was.
Het ging mij overigens niet alleen om
de Overijsselse situatie. Hier speelde
het probleem het meest concreet.
Het is echter in meerdere provincies
in discussie. De minister weet dat ik
vind dat de Kamer zich bij regionale
aangelegenheden in het algemeen
zeer terughoudend moet opstellen.
Hier is echter een algemeen
beleidspunt aan de orde. De minister
heeft het probleem ook terecht in
dat kader geplaatst. Zij heeft
gesproken over de geest van de
Waterschapswet en de letter van de
Derde nota waterhuishouding. Ik ben
het geheel met haar eens dat het
zuiveringsbeheer een integraal deel
uitmaakt van het waterkwaliteits–
beheer. Een vrijwillige samenwerking
kan uiteraard een goede zaak zijn. Zij
heeft terecht de vinger gelegd op de
plaats waar deze behoort te liggen.
De provincies die hier eerst-verant–
woordelijken voor zijn, moeten dan
ook zorgen dat de waterkwaliteitsbe–
heerders een zodanige schaal van
opereren hebben dat deze taak ook
integraal goed kan worden uitge–
oefend. Dat is het centrale punt. Ik
zie namelijk hier en daar gebeuren
dat men vanwege het grote schaal–
verschil tussen kwaliteits– en kwanti–
teitsbeheer tussenoplossingen in
schaal zoekt. Dit heeft weer tot
gevolg dat de prijs die hiervoor
betaald moet worden, de afsplitsing
van het zuiveringsbeheer is, omdat
hier weer een grotere schaal voor
nodig is. Wij zijn dan natuurlijk
verkeerd bezig. Het kaartje van het
waterbeheer wordt dan in feite nog
veel meer versnipperd. Laten wij dit
beslist niet doen. Ik ben daarom zeer
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tevreden met de opstelling van de
minister: laat het integraal onderdeel
zijn van het kwaliteitsbeheer. Hier
ligt de eerste verantwoordelijkheid
van de provincies. De minister heeft
hiermee vandaag een heel duidelijk
signaal afgegeven. Ik kan daarom,
mede gezien dit punt, positief
eindigen.

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
In mijn beantwoording zal ik de
vragen per spreker afhandelen.

De heer Eisma (D66): Wilt u dan
eerst mijn vragen beantwoorden,
want ik moet om 16.00 uur een
hearing bijwonen.

Minister Maij-Weggen Ik heb mij
voorgenomen, uw vragen als laatste
te beantwoorden, omdat mij dat zo'n
mooie afsluiting leek. Ik zie u graag
terug, maar mocht dat niet lukken,
dan zal mijn antwoord zeker aan u
worden doorgegeven!

Voorzitter! De heer Reitsma heeft
benadrukt dat er geen onnodige
lastenverzwaringen in het traject
financiering waterbeheer mogen
zitten. Het moet vooral gaan om
doelmatigheid van heffingen. Ik kan
het alleen maar met hem eens zijn.
Die lijn wordt ook door ons gevolgd,
dus ik steun zijn filosofie.

De heer Reitsma heeft gezegd dat
bij de tariefvoorstellen duidelijk
gemaakt moet worden wat de
beheerskosten zijn. Dat zal steeds
gebeuren in de memorie van
toelichting bij de wet, zodat dit
iedere keer helder is en er geen
onnodige discussie behoeft te
worden gevoerd.

De heer Reitsma heeft gezegd dat
de vergunningverlening en de
handhaving wellicht uit de algemene
middelen gefinancierd moet worden.
De waterschappen bekostigen de
vergunningverlening uit de leges.
Omdat de algemene lijn is - die
wordt ook door de heer Reitsma
gesteund - om de wijze waarop het
Rijk, de provincies en waterschappen
werken zoveel mogelijk met elkaar in
overeenstemming te brengen, lijkt
het mij veel meer voor de hand te
liggen om vergunningverlening en
dergelijke ook bij het Rijk uit de
leges te betalen.

De heer Reitsma heeft gevraagd
naar de precieze verdeling van de

totale middelen. Ik heb zojuist
bladzijde 146 uit de begroting laten
ronddelen, waarin deze verdeling is
aangegeven. De voorzitter heeft
reeds meegedeeld dat dit overzicht
aan de Handelingen zal worden
toegevoegd. Ik verwijs de heer
Reitsma daarnaar.

Ik kom op de kwestie van de 50%.
Ik vind het jammer dat de heer
Reitsma niet is ingegaan op mijn
compromisvoorstel om tot een
zekere geleidelijkheid te komen. Ik
ga graag in op zijn verzoek om in een
brief nader in te gaan op zijn
argumenten, waarbij wordt aange–
geven welke financiële tekorten
zullen ontstaan en wat is toegezegd
in het kader van de UKR. Ik kan mij
voorstellen dat er nog een
aanpassing plaatsvindt op basis van
een motie. Ik verzoek toch om,
voordat een motie wordt ingediend,
eerst de verklarende brief af te
wachten.

De heer Reitsma (CDA): Ik bedank
de minister voor haar toezegging,
een en ander in een brief uiteen te
zetten. Ik ben inderdaad niet
ingegaan op haar voorstel om gelei–
delijk toe te groeien naar 50%. De
achtergrond daarvan is dat het
voorstel van 50% al een compromis
is uit de commissie-Zevenbergen. De
visie van de CDA-fractie en van de
fractie van de Partij van de Arbeid
was dat de waterschappen in feite
op het nultarief moesten. Omdat de
commissie-Zevenbergen, alles
afwegende, met een compromis
kwam, hebben wij gezegd dat wij
ons oorspronkelijk standpunt zouden
loslaten. Als wij nu zeggen dat wij
nog eens vijf of tien jaar naar dat
compromis groeien, blijft er niets
over van onze oorspronkelijke
filosofie. Ik heb waardering voor uw
creatieve gedachte om te kijken of
dat te overbruggen is, maar wij
kiezen toch liever de weg om vanaf
1994 te starten. Over de financiering
heb ik al een aantal signalen
gegeven. Ik ben benieuwd naar de
cijfermatige onderbouwing van uw
kant. Daarover kunnen wij dan nog
een nadere discussie voeren.

Minister Maij-Weggen Voorzitier!
Ik heb natuurlijk mijn creatieve
voorstel, zoals u het noemt, niet voor
niets gedaan. Ik denk dat u ook de
consequentie moet weten van het
door u voorgelegde voorstel. Die

consequentie is: of een snelle, zeer
grote stijging in de richting van de
industrieën, waarvan ik in de brief al
heb gezegd dat zij fors is, of een fors
gat in de begroting. Om die reden
kom ik met een tussenvoorstel.
Daarmee is de snelle stijging voor de
industrie, waar niemand op het
ogenblik op zit te wachten, niet al te
grof en komt er geen gat in de
begroting, waardoor wij minder
kunnen doen in de sfeer van water–
beheer, wat toch zo hard nodig is.
Dat zijn de klippen waar ik
tussendoor probeer te varen.
Daarom vraag ik in alle redelijkheid
om de argumenten in onze brief nog
eens af te wegen en in te stemmen
met dat in mijn ogen heel redelijke
compromis. Een minister moet
voorkomen dat er onverwacht lelijke
effecten in bepaalde sectoren
ontstaan en dat er gaten in de
begroting worden geslagen. Ik kan
niet anders dan een verstandig
tussenvoorstel doen. Kijkt u daar nog
eens heel serieus naar. Ik ben niet
hardnekkig op mijn standpunt blijven
staan, maar ik ben u tegemoet
gekomen. Weegt u onze argumenten
nog eens en kijkt u straks ook naar
de consequentie. De consequentie is
dat of de begroting voor water–
beheer of de industrie een lelijke
deuk krijgt. Het kan allemaal wat
voorzichtiger en tactischer. Ik hoop
dat in de brief nog eens heel precies
uit te leggen. Ik neem aan dat u toch
open staat voor goede argumenten.

De heer Reitsma (CDA): Wij zullen
de brief afwachten, maar wij gaan er
wel van uit dat hij zo spoedig
mogelijk komt. Wij moeten erop
wachten, alvorens de moties in
stemming gebracht kunnen worden.

Minister Maij-Weggen: Mijn wens
was om de argumenten nog eens tot
u door te laten dringen, zodat ik later
niet persoonlijk op de gevolgen word
aangesproken, maar dan ook tegen
de Kamer kan zeggen dat ik het
netjes heb uitgelegd. Ik wil dat graag
schriftelijk doen. Gezien de
redelijkheid in de discussie tot nog
toe is mijn taxatie dat u het dan nog
eens wilt bezien. Bekijkt u het nog
eens rustig.

De heer Feenstra (PvdA): Kan de
minister een termijn noemen waarop
wij die brief kunnen krijgen? De
motie is al een keer aangehouden.
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Minister Maij-Weggen: Wij zullen
binnen tien dagen een brief sturen.

Voorzitter! Ik kan de heer Reitsma
bevestigen dat het voorlopig niet
mijn bedoeling is om te beginnen
met de fosforheffing. Wij hebben
geen oplossing voor het probleem.
Als zich een oplossing aandient,
komen wij erop terug, maar
voorlopig is dat niet zo.

Ik dank de leden voor de steun aan
de lijn die ik bij het waterspoor heb
ingezet. De variabilisatie die hier
naar voren is gebracht, zullen wij nog
eens heel degelijk bekijken. Ik kom
straks nog terug op de precieze
bewoordingen en de helderheid van
mijn standpunt, als ik de vraag van
de heer Te Veldhuis beantwoord.

De heer Feenstra heeft hierover
een aantal specifieke punten naar
voren gebracht. Ik wil benadrukken,
niet uit onhelderheid, maar om in lijn
te blijven met de brief, dat wij wel
degelijk open staan voor een proef.
Als er een handzaam voorstel komt,
dat ook uitvoerbaar is, is dat een
goede proef. De heer Reitsma heeft
al gezegd dat het geen goede
vertoning is als een proef in een klein
gedeelte van een waterschap wordt
uitgevoerd. Als er een goed voorstel
voor een proef komt, willen wij daar
heel serieus naar kijken. Wij hebben
dat ook beloofd in de brief. Zo nodig
zullen wij dan de wetgeving
aanpassen. Nogmaals, er moet een
goed voorstel voor een proef komen.
Gezien de twijfels die wij hebben, is
het goed, dat de andere lijn die de
heer Reitsma heeft aangegeven,
wordt benadrukt.

De heer Feenstra heeft nog een
vraag gesteld over de kosten van de
totale bemetering. Hij vroeg zich af
of er niet een grote ondernemer is,
die het veel goedkoper kan leveren.
Ik wijs erop dat er nu ook regelmatig
- in alle nieuwbouwwoningen -
nieuwe meters worden aangebracht.
Dat betekent dat er een vaste markt
is en dat wij vrij goed weten, wat die
meters kosten. Ze kosten, inclusief
aanleg, ruim ƒ 1000. Het sommetje is
dan snel gemaakt. Ik kom dan uit op
1 mld. Ik neem aan, dat de vrije
markt hier heus wel haar werk doet.
Als iemand die meters goedkoper
kan leveren en ze zijn goed, dan
zullen de woningbouwverenigingen
overgaan tot aanschaf ervan. Ik wil
geen illusies wekken: die meters zijn
gewoon zo duur.

Voorzitter! De heer Feenstra heeft

zijn twijfels uitgesproken over het
forfaitaire systeem. Hij zag liever een
specifiek systeem Ik denk, dat je
altijd een afweging moet maken. Een
specifiek heffingensysteem geeft de
burger meer het gevoel van
eerlijkheid dan een forfaitair
systeem. Men zal het met mij eens
zijn dat als de perceptiekosten hoog
zijn, het problematisch wordt. De
overheid zal altijd de afweging
moeten maken waar de redelijkheid
ligt. Op dat vlak zal men moeten
accepteren, dat wij in een aantal
situaties de voorkeur geven aan een
forfaitair systeem. Wij zullen die
discussie ook nog krijgen in de sfeer
van de glastuinbouw. Het gaat niet
om een principe, het gaat elke keer
om een pragmatische en praktische
afweging ter zake van de vraag, wat
redelijk is en wat niet redelijk is. Er
kan geen algemene regel voor
worden gegeven. Bij een specifiek
systeem is sprake van fraudemoge–
lijkheden en daarmee controle en
handhaving. Je kunt soms vreselijk
eerlijk willen zijn. Ik maak een
uitstapje naar onze veel geprezen
sociale zekerheid. Je komt hopeloos
in de moeilijkheden, omdat je zo
eerlijk bent geweest, dat iedere
burger het op zijn eigen manier
uitprobeert en soms uitbuit. In die
zin is een rond forfaitair systeem
soms soepeler - als mensen zich
daarbij neer kunnen leggen - dan
een overeerlijk systeem.

De heer Feenstra (PvdA): Wil de
minister met betrekking tot de
sociale zekerheid ook een forfaitair
systeem voorstellen?

Minister Maij-Weggen Nee. Ik wil
alleen het spanningsveld tussen
forfaitair en specifiek gericht
aangeven. Zonder over de sociale
zekerheid uit te weiden, merk ik op
dat een algemene regeling gemakke–
lijker handhaafbaar en toepasbaar is
dan een regeling met 27 uitzonde–
ringen.

Voorzitter! Ik ben het met de
Feenstra eens, dat als het kan, zeker
een verbinding moet worden gelegd
tussen de heffingsgrondslag en het
nieuwe beleid.

Wat de koppeling met de minera–
lenbalans betreft, bevestig ik
nogmaals, dat ik dit een goed idee
vind. Wij zoeken dit uit. Als het te
doen is, biedt het wellicht goede
mogelijkheden. Of daarmee een wat

meer vaste datum kan worden gezet
op mogelijke heffingen voor de
landbouw, kan ik niet overzien, want
dat hangt met andere problemen
samen. Ik denk aan de draagkracht.

Ik meen duidelijk genoeg te zijn
geweest over mogelijke heffingen
voor de landbouw, in antwoord aan
de heer Feenstra. Over de motie van
de heer Te Veldhuis over de interna–
tionaal veroorzaakte kosten van het
waterbeheer kan ik zeggen, dat het
daarin verwoorde streven edel is. Als
lid van het Europees parlement heb
ik daarvoor suggesties gedaan, maar
tot nu toe is het volstrekt onmogelijk
gebleken om die echt te realiseren.
Je kunt natuurlijk best nog eens een
notitie schrijven met alle mitsen en
maren, maar die weg is tot nu toe
niet begaanbaar gebleken. Overigens
wijs ik er nog op dat de kern van de
motie zich verzet tegen onze
benadering van verkeer en vervoer.

Op de andere motie wil ik graag
schriftelijk reageren.

De motie van de heer Willems is
niet letterlijk in overeenstemming
met de brief die de heer Alders en ik
hebben geschreven. Daarom ben ik
geneigd de motie kritisch te
benaderen. Ik wil het nog wel schrif–
telijk uiteenzetten, zodat de heer
Willems zelf de nuanceverschillen
kan opsporen.

Ik vind niet dat dit soort wetgeving
geschikt is om inkomenseffecten te
genereren. Ervan afgezien dat ik
persoonlljk van mening ben dat het
met de nivellering in ons land in
vergelijking met omliggende landen
goed gesteld is, vind ik de methode
niet goed. Ik ben het eens met de
heer Feenstra dat er zeer extreme
effecten ontstaan voor bepaalde
inkomensgroepen. Op dergelijke
dingen moet je altijd letten. Dat is
echter heel wat anders dan
inkomenspolitiek betrachten met
milieuwetgeving. Geen enkele
redelijke politieke groepering zal uit
zijn op extreme inkomenseffecten
naar de ene kant of de andere kant.
Dat is heel wat anders dan een nivel–
lerings– of denivelleringspolitiek
voeren.

Zoals de heer Van den Berg heeft
gevraagd, zullen wij de kwestie van
de landbouwheffing meenemen in de
Nota water. Ik had verzuimd zijn
vraag over de pleziervaartuigenbe–
lasting te beantwoorden. Die
wetgeving ligt voor bij de Raad van
State. Zodra het advies van de Raad
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van State er is zal dat, zoals altijd,
naar de Kamer worden gestuurd.

De heer Van den Berg (SGP):
Welke datum van invoering wordt nu
nog nagestreefd?

Minister Maij-Weggen: Dat zal nog
steeds in het vroege voorjaar van
1994 moeten zijn, voordat de boten
weer uitgevaren zijn. De eerste
controle moet plaatsvinden als de
boten nog op stal zijn.

Over het voorstel van Overijssel
meen ik volstrekt helder te zijn
geweest. Een integrale aanpak staat
voorop.

De heer Eisma stelde nog een
vraag over de heffingen op verkeer
en vervoer. Ik heb mijn motivatie
duidelijk aangegeven, zowel in het
regeringsstandpunt als in mijn
mondelinge toelichting. Ik heb hier
niet veel meer aan toe te voegen.
Het is een zaak die rechtens heel
lastig uit te voeren is en dat is de
reden waarom wij op dit moment
liever niet op een dergelijke heffing
ingaan.

Dan kom ik bij de vraag van de
heer Eisma over de kwaliteit van het
water. Ondanks alle problemen en
teleurstellingen, kan ik u mededelen
dat het water steeds wat schoner
wordt. Dit hoeft niet te worden
ontkend. De wetenschappelijke insti–
tuten bevestigen dit en ik vind dit
bemoedigend, niet alleen voor een
minister die daar drie jaar lang hard
aan gewerkt heeft, maar ook voor
alle anderen die daarvoor er hard
aan gewerkt hebben. Ik heb
overigens letterlijk mijn
voorgangster, mevrouw Kroes, in de
desbetreffende radiouitzending
genoemd, maar ik wil ook opmerken
dat velen hard hebben gewerkt aan
het tot stand komen van schoner
water. Dat geldt ook voor mij in mijn
Europese tijd. Juist de heer Eisma
kan weten hoeveel rapporten ik toen
heb geschreven over het schoner
maken van de Noordzee en de Rijn,
voorafgaande aan mijn actieplannen.
Al vele jaren ben ik bezig op dit
terrein, lang voordat ik minister was.
Ook vele anderen zijn hiermee bezig.
Het is dan gewoon een steuntje in de
rug, te weten dat al die inspanningen
helpen. Zeker, er zijn teleurstellingen
en soms haal je de doelstellingen
niet - wij halen bijvoorbeeld voor
20% onze doelstellingen voor het
Rijn-actieplan niet - maar intussen

mag gezegd worden dat het water
steeds wat schoner wordt. En dat is
de afgelopen drie jaar ook gebeurd.

Daar waar de minister in het vierde
jaar van haar ministerschap gewoon
de rekening opmaakt van wat wel en
niet is gelukt, kunnen wij hier naar
eer en geweten zeggen dat het water
schoner is geworden. Nogmaals, dit
mag gezegd worden en ik meen zelfs
dat, daar waar wij zoveel teleurstel–
lingen op het gebied van het milieu
te verwerken hebben, dit zelfs
gezegd moet worden. Dat geeft de
burger moed, dat geeft de minister
moed en dat geeft, naar Ik hoop, ook
de heer Eisma moed.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Over de moties zal
op een later moment worden
gestemd. Wij krijgen eerst nog
hierover binnen tien dagen een
reactie van de minister.

Ik dank degenen die op de
publieke tribune hebben meege–
iuisterd voor hun belangstelling, de
minister en haar medewerkers voor
de gegeven inlichtingen en mijn
collega's voor de getoonde disci–
pline.

Sluiting 16.15 uur.
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