Kamerbehandeling KRW

Wetsvoorstel door Tweede
Kamer aangenomen. Kamer
vraagt kosten ambitienotitie
in beeld te brengen.
p 24 juni 2004 vond de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel voor de implementatie van
de KRW plaats. Die behandeling stond afhankelijk reeds
eind 2003 gepland maar ondervond ernstige
vertraging doordat de Kamer om een notitie
van de Staatssecretaris had gevraagd waarin wordt aangegeven wat de consequenties
zijn van de KRW voor Nederland en welke
ambitie het Kabinet nastreeft bij de implementatie. Deze ambitienotitie is in april aan
de Tweede Kamer verzonden onder de titel
‘Pragmatische implementatie Europese
Kaderrichtlijn Water in Nederland’.
Vervolgens heeft de Kamer op 10 juni een
rondetafelgesprek gevoerd met betrokken
overheden en stakeholders zoals het IPO,
VNG, Unie, Stichting Natuur en Milieu, LTO en
VNO-NCW. Alhoewel de wettelijke implementatie op 24 juni op de agenda stond werd
aan het wetsvoorstel zelf nagenoeg geen
aandacht besteed en was het debat dat vier
uur duurde bijna volledig gewijd aan de
‘ambitienotitie’. Opvallend was dat een
aantal politieke partijen (D66, Groen-links
en SP), die zich in het voortraject nogal kritisch uitten over een te lage ambitie, nu
schitterden door afwezigheid.

O

–––– Wetsvoorstel
–––– De aanwezige partijen konden instemmen met de voorgestelde wetswijziging.
Tijdens de behandeling werd er door de
SGP een amendement ingediend over de
vastlegging van natuurlijke wateren (zie hieronder). Het amendement werd een week
later bij de stemming aangenomen.
Hiermee is het wetsvoorstel door de Tweede
Kamer aangenomen. Nu de Eerste Kamer
nog. Tijdens de behandeling werd er en pas-

sant door de Kamer ook voor gepleit om de
integrale waterwet snel tot stand te brengen. De Kamerbehandeling stond echter
bijna volledig in het teken van de ambitienotitie waar diverse partijen op een aantal
punten zo hun bedenkingen bij hadden.
–––– Ambitienotitie
–––– Over de hoogte van de ambitie die het
Kabinet nastreeft liepen de meningen sterk
uiteen. Het CDA en SGP konden met het
niveau instemmen en de CU vond het wat
te terughoudend, maar begrijpelijk. De VVD
benadrukte een minimum variant en drong
er zelfs op aan om tijdens het Nederlands
voorzitterschap van de Europese Unie een
discussie over een eventuele herziening van
de KRW en de Vogel- en Habitatrichtlijn op
te starten. De PvdA vond als enige partij
dat er alles aan gedaan moet worden om in
2015 overal schoon water te krijgen en
diende een amendement in om de doelstellingen in 2015 te realiseren. Dit amendement is echter verworpen.

lidstaat) en naar de rechtmatigheid. De VVD
wenste dat de mogelijkheden van derogatie
vroegtijdig in beeld worden gebracht en de
PvdA gaf aan dat er niet op derogatie moest
worden aangestuurd
–––– Alle aanwezige fracties waren het erover eens dat de communicatie en voorlichting over de implementatie zeer gering
waren. De Kamer was niet tevreden over de
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in dit proces. De VVD deed zelfs de
suggestie richting Staatssecretaris om een
nieuw overlegplatform voor stakeholders op
te richten.
–––– Door het CDA en de VVD werd benadrukt dat bij de aanwijzing van waterlichamen moet worden aangesloten bij de beheerpraktijk. Daarbij dient men niet door te
slaan naar een te groot detailniveau. Volgens
de VVD past de aanwijzing van virtuele
waterlichamen daar niet in.

–––– De Kamer was het er unaniem over
eens dat de kosten onvoldoende in beeld
waren gebracht en drong er bij de Staatssecretaris op aan om het CPB opdracht te
geven om nog deze herfst met een kostenplaatje te komen. Daarbij dienen de sociaaleconomische en maatschappelijke kosten
in beeld te worden gebracht. Vanuit de kleine
christelijke partijen werd er op aangedrongen dat het CPB ook een handvat voor het
begrip ´onevenredige kosten´ ontwikkelt.

–––– Door de SGP en de CU werd er op
gewezen dat nu alleen de kunstmatige en
sterk veranderde wateren volgens het wetsvoorstel moeten worden aangewezen. Dit
kan er toe leiden dat alle niet vastgelegde
wateren als natuurlijk worden bestempeld.
Om misverstanden te voorkomen achtten
de kleine christelijke fracties het wenselijk
om ook de natuurlijke wateren aan te wijzen.
Op dit punt werd een amendement ingediend
dat later bij de stemmingen werd aangenomen

–––– Het was de Kamer voorts niet helder
hoe Nederland met derogatie om zou gaan.
Er werd door de kleine christelijke partijen
geïnformeerd naar de bewijslast (Brussel of

–––– Door de Kamer werd ook een motie
ingediend en aangenomen om meetmethodes in de diverse lidstaten op elkaar af te
stemmen en de lastendruk voor het
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bedrijfsleven op een Europees level playing
field te brengen. In het verlengde hiervan
merkten de VVD en de SGP op dat de uitvoering van de Kaderrichtlijn tot een toename van de administratieve lasten leidt en
daarmee op gespannen voet staat met de
doelstelling van het kabinet om de administratieve lasten te verlichten.
–––– Door de PvdA en de SGP werd aangegeven dat de ruimtelijke reservering die
nodig is om aan de kaderrichtlijn te voldoen
ontbreekt in de Nota Ruimte.
–––– Reactie Staatssecretaris
–––– De Staatssecretaris gaf aan dat de
Kaderrichtlijn zelf erg ambitieus is en dat de
notitie een eerste stap is om de ambitie van
de Kaderrichtlijn waar te maken.
Aangegeven wordt hoe Nederland de ambi-

tie waar maakt, waar kansen liggen en waar
uitstel nodig is. Wat in Brussel beloofd wordt,
moet worden waar gemaakt maar niemand
is gehouden tot het onmogelijke, aldus de
Staatssecretaris. In dat licht heeft de Staatssecretaris binnenkort een gesprek met
Mevrouw Wallström van de EU. Inzet is dat
Nederland niet voor op gaat lopen op wat
Brussel wil.
Ten aanzien van de aanwijzing van waterlichamen gaf de Staatssecretaris aan dat de
Kaderrichtlijn over alle wateren gaat, zowel
de kleine als grotere wateren. Over de
grootte van het aantal is in het LBOW een
afspraak gemaakt. In dat kader merkte de
Staatssecretaris op dat virtuele waterlichamen juist de mogelijkheid bieden om de
administratieve last op individuele wateren
te ontstijgen. De vraag is echter nog wel op
welk detailniveau moet worden gerappor-

de Vries

teerd. In reactie daarop vroeg de Kamer om
een brief waarin de afspraken uit het LBOW
zijn verwoord.
Voorts gaf de Staatssecretaris aan dat
Nederland zal aangeven op welke onderdelen men tot derogatie wenst over te gaan.
Als de Europese Unie dat niet accepteert,
zal het Europees Hof uiteindelijk bepalen of
er al of niet kan worden gederogeerd.
Ten aanzien van de opmerkingen over de
ruimtelijke reservering merkte de Staatssecretaris op dat er in het kader van het
Nationaal Bestuursakkoord Water en de
Reconstructieplannen al veel ruimteclaims
liggen waarin de Kaderrichtlijn zal moeten
integreren. Een extra claim ligt niet voor de
hand.
Ten aanzien van de kosten gaf de Staatssecretaris aan dat er nog veel onzekerheden zijn en veel aannames worden gemaakt
om een duidelijk beeld te kunnen schetsen.
Dit kan pas goed als de stroomgebiedsbeheerplannen worden opgezet, dus in 2007.
De Staatssecretaris is bereid om het CPB te
verzoeken om op basis van de thans beschikbare gegevens dit najaar een inschatting te
laten maken. Tevens zal ze met het CPB
overleggen om de inschatting regelmatig te
updaten.
De administratieve lastendruk valt volgens
de Staatssecretaris wel mee. Er zal worden
ingezet op uniformering. Een serieus punt is
de betrokkenheid van belangenorganisaties
in het proces. Dit komt juist nu op gang en
de Staatssecretaris zegde toe om belangrijke items (rapportages, AMvB´s etc) tijdig
naar de Kamer te sturen.
––––
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