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INHOUD PRESENTATIE WATER (LOZINGEN) 

• De huidige basis in de Waterwet

• De toekomstige basis in de Omgevingswet

• Aangevuld met relevante jurisprudentie



ARTIKEL 6.2, LID 1, WATERWET

Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam 

(=lozen), tenzij: 

• Vergunning Minister I&M (Rijkswater) of waterschap (regionaal water)

• Vrijstelling 

• Artikel 6.3 van toepassing (‘storten op zee’)

Ook wel directe lozing  genoemd (‘waterkwaliteit’)



ARTIKEL 6.2, LID 2, WATERWET

Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar 

vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een 

zuiveringtechnisch werk (=lozen (op RWZI)), tenzij :

• Vergunning waterschap 

• Vrijstelling 



DEFINITIES BIJ ARTIKEL 6.2 WATERWET

Stoffen (artikel 6.1 Waterwet):

• Afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen

Oppervlaktewaterlichaam (artikel 1.1 Waterwet):

• samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend 

water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende 

bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens 

deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna



JURISPRUDENTIE 2015

Oppervlaktewaterlichaam

• Begrip in Waterwet sluit aan bij invulling begrip uit Wvo in jurisprudentie 

HR en ABRvS

• Geen oppervlaktewaterlichaam is:

• Voor hemelwaterberging bestemde voorziening, 

• zonder normaal ecosysteem, 

• zonder verbinding met oppervlaktewaterlichaam,

• Denk aan b.v. zaksloten, infiltratievijvers

• Zie: ABRvS, 18 november 2015, nr. 201500805/1/A4, ECLI:NL:RVS:2015:3533



VRIJSTELLINGEN BIJ ARTIKEL 6.2 WATERWET

• Activiteitenbesluit

• Maar ook:

• Besluit lozen buiten inrichtingen

• Besluit lozing afvalwater huishoudens

• Besluit bodemkwaliteit  



WATERKWANTITEIT (WATERWET EN KEUR)

Verbod om water te brengen in oppervlaktewaterlichaam

• Rijkswater: 

in Waterwet, Waterbesluit en Waterregeling

• Regionaal water: 

in keur (waterschapsverordening) en algemene regels 



ARTIKEL 5.1 OMGEVINGSWET

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende activiteiten 

te verrichten:

• …

• c. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een 

zuiveringstechnisch werk

• …

Voor zover het betreft een bij AMvB aangewezen geval. 



DEFINITIES BIJ ARTIKEL 5.1 OMGEVINGSWET

Lozingsactiviteit op …:

• Brengen van stoffen, warmte en water:

• In oppervlaktewaterlichaam of

• In RWZI

• Definitie oppervlaktewaterlichaam blijft hetzelfde

• Geen definitie van stoffen in Omgevingswet (zoals nu in Waterwet)



AMVB’S BIJ OMGEVINGSWET (OB EN BAL)

• Invulling vergunningplicht lozingsactiviteit 

(‘voor zover’, artikel 5.1, lid 2, sub c, Omgevingswet)

• Algemene (rijks)regels over lozingsactiviteiten

(artikel 4.3, lid 1, sub c, Omgevingswet)

• Met mogelijkheden voor:

• Maatwerkvoorschriften

• Maatwerkregels 



CONSEQUENTIES OMGEVINGSWET WATER (LOZINGEN)

Integraal lozingenbegrip en omkering vergunningplicht, waardoor:

Verschuivingen in regulering door Omgevingswet:

• Waterkwantiteit deels naar rijksregels (Bal)

• Waterkwaliteit deels naar decentrale regels (waterschapsverordening)

• NB: ook decentralisatie regulering indirecte lozingen (omgevingsplan)



HET ACTIVITEITENBESLUIT EN WATER  
(LOZINGEN)

TIJD VOOR VRAGEN!


