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Het gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 8, onderdeel e, vervallen de woorden: «de pompcapaciteit
van de genoemde inrichting niet meer bedraagt dan 100 kubieke meters
per uur en».

B. Artikel 14vervalt

C. In Hoofdstuk III wordt het opschrift van Afdeling 4 vervangen door:
Vrijstellingen en tarief

D. In Afdeling 4 wordt vóór artikel 18 ingevoegd:

Artikel 17a

Vrijgesteld is de verwerking van:
a. niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie;
b. niet-reinigbare verontreinigde grond.

TOELICHTING

Deze nota van wijziging strekt ertoe het criterium van de pompcapa–
citeit in de vrijstellingsbepaling voor de onttrekkingen voor beregening en
bevloeiing te laten vervallen (onderdeel A). Tevens wordt een aanpassing
van de systematiek van de afvalstoffenbelasting doorgevoerd (onder–
delen B, C en D).

Onderdeel A
De huidige grens in de vrijstelling voor de onttrekkingen voor

beregening en bevloeiing bevat als cumulatieve voorwaarden een
pompcapaciteit van niet meer dan 100 m3 en een jaaronttrekking van
niet meer dan 100 000 m3. De aan de pompcapaciteit gerelateerde grens
- welke ook door de meeste provincies wordt gehanteerd - is indertijd
opgenomen omdat verondersteld werd dat een hoge pompcapaciteit tot
een hoge jaaronttrekking zou leiden. Uit de recent ter beschikking
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gekomen voorlopige resultaten van een door het Landbouw Economisch
Instituut uitgevoerd onderzoek blijkt thans dat het veronderstelde
verband pompcapaciteit en feitelijke onttrekking niet of nauwelijks
aanwezig is. Bij handhaving van een capaciteitsgrens zou het mogelijk
zijn dat houders van een pomp met een grote pompcapaciteit in de
belasting worden betrokken terwijl zij op jaarbasis slechts een (zeer)
geringe hoeveelheid grondwater onttrekken. Dit uit doelmatigheids–
oogpunt ongewenste effect dient te worden voorkomen.

Voorts wordt in het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake
aanpassing van de Grondwaterwet (23 233) op verzoek van de provincies
niet meer gewerkt met pompcapaciteit.

Op grond van deze overwegingen is besloten de grens van de pompca–
paciteit ook in dit wetsvoorstel te laten vervallen.

Onderdeel B, C en D
Deze wijzigingen strekken ertoe de systematiek van de afvalstoffenbe–

lasting in overeenstemming te brengen met de indeling zoals die is
gevolgd bij de grondwaterbelasting.
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