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INHOUD PRESENTATIE

• Huidige regulering:

− Waterwet 

− Activiteitenbesluit 

• Actualiteiten 

• De toekomst: 

− Omgevingswet

− Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

− Decentrale regelgeving

NB: nadruk in presentatie op directe lozingen op oppervlaktewaterlichamen



LOZINGEN IN WATERWET

• Verbod om te lozen, tenzij vergunning of vrijstelling (art. 6.2 Wtw)

• Vrijstellingen en algemene regels in Activiteitenbesluit 



LOZINGEN IN ACTIVITEITENBESLUIT

• Zorgplicht

• Algemene regels over b.v.: 

− agrarische activiteiten 



WIJZIGING ACTIVITEITENBESLUIT (STB. 2017, 305)

Vermindering emissies gewasbeschermingsmiddelen vanuit:

• Glastuinbouw (artt. 3.64a en 3.64b):

• Zuiveringsplicht  (voorafgaand aan lozen)

• Verwijderen ≥ 95%  werkzame stoffen

• Eventueel uitstel tot 2021 indien collectieve zuivering

• Open teelten (artt. 3.78a e.v.):

• Wijziging algemene regels driftreductie, teeltvrije zones, spuitdoppen

• Inwerkingtreding: 1 januari 2018 (?)



JURISPRUDENTIE

• ECLI:NL:RBMNE:2017:2004 (12 april 2017)

• Watervergunning lozing vanuit baggerspeciebewerking

• Oppervlaktewateren grenzend aan percelen eisers niet in directe verbinding 

met ringsloot waarop afvalwater wordt geloosd

• Eisers geen belanghebbende: ter plaatse van hun perceel geen gevolgen van 

enige betekenis



HANDHAVING ACTIVITEITENBESLUIT

• Sinds 2012 inzet bestuurlijke strafbeschikking (bsb) 

• Bsb: veel inzet bij overtreding lozingsverbod Waterwet

• Toepassing landelijke handhavingstrategie (2014), 

zie www.handhavingsadviseur.nl



LOZINGEN IN OMGEVINGSWET

• Decentrale regels over activiteiten (art. 4.1)

• Verbod zonder vergunning te lozen, voor zover:

bij AMvB aangewezen geval (art. 5.1) óf 

in waterschapsverordening bepaald (art. 5.3)

• AMvB = Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

NB: indirecte lozingen via omgevingsplan(activiteit)



Besluit	activiteiten	leefomgeving	(Bal) Waterschapsverordening	
(regionale	wateren)

Lozingsactiviteiten	

(=lozing	van	m.b.a.)

Zorgplicht

Vergunningplichtige lozingsactiviteiten

M.b.a.=	milieubelastende	activiteit
Informatieplicht:	plicht	tot	verstrekking	bepaalde	gegevens	en	bescheiden

Algemene	regels
(meldplicht)

Informatieplicht

Algemene	zorgplicht	(Omgevingswet)

Lozings-
activiteiten

• Lozingen	
van	
niet-m.b.a.

Zorgplicht

Algemene	regels:

• Water	(kwantiteit)
• Stoffen	(kwaliteit)
• Meldplicht		

Informatieplicht

Verbod	zonder	vergunning:

• andere	lozingsactiviteiten	van	m.b.a.
• andere	lozingsactiviteiten	van	niet-m.b.a.

Grondslag	
maatwerkvoorschrift

Rijkswateren
Hoofdstuk	6:

• Zorgplicht

• Grondslag	
maatwerk-
voorschrift

• Lozings-
activiteiten

• Vergunning-
plichtige	
lozings-
activiteiten

• Algemene	
regels/	
meldplicht

• Informatie-
plicht



LOZINGEN: VAN AB NAAR BAL 

VRAGEN?

TIPS EN TRUCS? 


