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Geachte heer van Hall,
De Waterwet is eind 2009 In werking getreden. Gedurende de eerste twee jaar
van uitvoering van de wet en daarop berustende regelgeving Is een aantal
gewenste reparaties, verduIdelijkingen en vereenvoudigingen naar voren
gekomen.
Om deze reden heb Ik het voornemen om de Waterwet op een aantal punten te
optimaliseren. Het gaat hierbij meer om volledig maken dan om
systeemwijzigingen. Doel is een verbeterde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
De wijziging gaat nog vooraf aan de algehele herziening van het omgevingsrecht.
Tevens wordt door middel van dit wijzigingsvoorstel uitvoering gegeven aan de
motie Madlener, waarin de staatssecretaris Is verzocht te onderzoeken of en hoe
de verontreinigingsheffing die In de wet Is geregeld kan worden vereenvoudigd.
Daarnaast wordt ter uitvoering van hetgeen is afgesproken In het Bestuursakkoord
Water In dit wetsvoorstel reeds een onderdeel uit het akkoord meegenomen. Het
betreft het afschaffen van de goedkeuring door de Provincie van het
beheerprogramma.
Zoals bekend wordt bij IenM, Programmadirectie Eenvoudig Beter, momenteel
gewerkt aan het vormgeven van de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden
verschillende wetten op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder de
Waterwet, samengevoegd In één wet.
Gezien de planning van het wetgevingstraject voor de Omgevingswet wordt het
niet langer opportuun geacht om wijzigingen die raken aan onderwerpen die in de
Omgevingswet meegenomen worden nog te wijzigen In sectorale
wetgevl ngstrajecten.
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Hierbij stel Ik u In de gelegenheid om uiterlijk 1 juni 2012 te adviseren op het
onderhavIge concept. IndIen er behoefte is aan nader overleg ben Ik daar
vanzelfsprekend toe bereid.
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