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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Verkeer en Waterstaat 

 

 datum 3 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31858 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een 

aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de 

Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 1.10, nieuw onderdeel G0a 
14 (Boelhouwer) 

Volgens de nota naar aanleiding van het verslag dient artikel 3.8 mede als kader voor 

afspraken tussen waterschappen en gemeenten over hun taken en bevoegdheden in de 

waterketen. Deze afspraken hebben een niet-vrijblijvend karakter en zijn gericht op de 

doelmatige samenwerking. Dit amendement regelt expliciet in de wet dat gemeenten en 

waterschappen afspraken moeten maken over afvalwater. 

Aangenomen. Tegen: VVD 
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Artikel 1.10, onderdeel R, artikel 6.2 

15 (Koppejan en Boelhouwer) 

Vergunningen voor indirecte lozingen worden in de toekomst onder de Omgevingswet 

verleend. Bedoeling van de Waterwet is dat voor directe  lozingen op oppervlaktewater nog 

wel een lozingsvergunning vereist is. Het amendement herstelt de onder de Waterwet 

voorgestelde regeling. Dit betekent een beperking van administratieve lasten voor 

bedrijven. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid 
Verdonk  

 

 

Artikel 1.10, onderdeel R, artikel 6.2 
11 ? 13 ? 18 ? 22 ? 24 (Koppejan en Neppérus) 

Met het amendement wordt beoogd dubbele regelgeving te  voorkomen. Het gebruik van 

hulpstoffen in de land- en tuinbouw kent eigen beleidskaders en is strak gereguleerd. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 

Verdonk 

 

 

Artikel 1.10, onderdeel AB, artikel 7.3c 

Artikel 1.10, onderdeel AD, artikel 7.5 

16 (Koppejan en Boelhouwer) 

Toepassen van gezuiverd afvalwater in lokale waterkringlopen draagt bij aan de regionale 
zelfvoorziening voor zoet water. Het amendement is erop gericht samenwerking tussen 

lokale overheden en bedrijven in de regionale watervoorziening te versterken. 

Aangenomen. Tegen: ChristenUnie  

 
 
Verworpen amendementen 
 

Artikel 1.10, onderdelen Q en R 

Artikel 2.31, nieuw artikel in paragraaf 2.2.6 
17 ? 25 (Cramer) 

Het amendement strekt ertoe om een circa 20-tal categorieën indirecte  lozingen (Besluit 

aanwijzing soorten van inrichtingen) waarvoor de waterschappen thans het bevoegd gezag 

zijn in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren onder de Waterwet te 

brengen in plaats van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De overige 

categorieën indirecte lozingen vallen onder algemene regels. 
De intentie van het kabinet is om tezamen met VNG en IPO in het kader van de Wabo te 

streven naar het realiseren van zogeheten regionale  uitvoeringsorganisaties 

(omgevingsdiensten). Deze organisaties moeten een belangrijke rol gaan vervullen met 

betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving van VROM-regelgeving. 

Het proces om te komen tot dergelijke regionale uitvoeringsorganisaties is omgeven met 

substantiële risico’s en onzekerheden met betrekking tot een continue goede 
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taakuitoefening ten aanzien van de zware indirecte  lozingen en risico’s voor het 

functioneren van watersystemen.  

Genoemde categorieën, indirecte lozingen via het riool op de RWZI (conform lid 5 en 6 

nieuw) kunnen door dit amendement bij koninklijk besluit alsnog vervallen in de Waterwet 

en daarmee ondergebracht worden in de Wabo. De voorhang op het koninklijk besluit geeft 

de Kamers de gelegenheid zich uit te spreken over het laten vervallen van deze 

bepalingen. Bovendien is dit tijdstip in ieder geval gezet na de evaluatie van de gehele 

Waterwet conform artikel 10.4 van de Waterwet. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP 

 

 

Artikel 1.10, twee nieuwe onderdelen Wa en Wb 
12 ? 23 ? 26 (Jansen) 

De voorgestelde Waterwet beoogt mede de Kaderrichtlijn Water te implementeren. De 

Kaderrichtlijn Water gaat uit van een goede toestand van het oppervlaktewater. Er van 

uitgaande dat uit onderzoek blijkt dat concentraties schadelijke stoffen toenemen bij lagere 

waterstanden ligt koppeling tussen water kwaliteit en water kwantiteit voor de hand.  Als 

gevolg van de klimaatveranderingen zal naar verwachting het minimale debiet van de 

rivieren in de toekomst kleiner worden. Zonder maatregelen zou dan de waterkwaliteit 

verder verslechteren met ernstige schade aan ecosystemen en waardevolle natuurgebieden 

als de Biesbosch. Dit amendement beoogt een debietafhankelijke vergunningverlening 

mogelijk te maken. Als het debiet met een bepaald percentage afneemt, moet de 

maximale lozingsvracht ook evenredig afnemen. In bepaalde omstandigheden kan dit 
onredelijk bezwarend zijn voor de vergunningaanvrager. Daarom moeten er  bij 

ministeriele regeling uitzonderingsgronden worden op gesteld zodat inrichtingen niet aan 

deze debietafhankelijke lozing hoeven te voldoen indien de aanvrager aantoont de best 

beschikbare technieken toe te passen en zich derhalve maximaal inspant om te voldoen 

aan de gestelde eisen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

 
Moties 
19 (Koppejan c.s.) over stimuleringsmaatregelen voor samenwerkingsverbanden in de 

waterketen 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

20 (Jansen) over onderzoek naar alternatieve grondslagen voor zuiveringsheffing en 

rioolrechten 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

21 (Boelhouwer) over instandhouding van de huidige bevoegdheidstoedeling voor 

grondwater 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk  

 


