
Uit toelichting wijziging pleziervaart regeling buiten inrichtingen 

Staatscourant 2019 52426 

 

Op weg naar handhaafbare regelgeving 
 De wijzigingsregeling is een eerste stap in de aanpak van het probleem. De tweede stap vindt plaats via een 
wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Daarbij worden onderhavige 
voorschriften rond de zuivering in gebouwd in het Bal, omdat de Rlbi met inwerkingtreding van de Omgevingswet 
zal vervallen. Daarnaast is het de bedoeling om in dat wijzigingsbesluit ook voorschriften op te nemen die gericht 
zijn op verbetering van de handhaafbaarheid. Voorschriften die niet in de onderhavige wijziging van de Rlbi 
konden worden opgenomen omdat de Wet milieubeheer daar geen wettelijke basis voor biedt. Daarbij wordt op 
dit moment aan het volgende gedacht. In het geval er aan boord geen zuiveringsinstallatie aanwezig is, maar wel 
een toilet (eventueel met opslagtank) dient de afsluiter, via welke het toiletwater illegaal onder water geloosd kan 
worden, in gesloten stand verzegeld te zijn. Zo wordt bevorderd dat men gebruik maakt van de 
ontvangstinstallaties die in tal van jachthavens aanwezig zijn. Bij motie 35 000-J nr. 13 heeft het lid van de 
Tweede Kamer De Groot (D66) verzocht om een dergelijke verzegeling in regelgeving te verankeren. Deze motie 
is aangenomen. Het ligt in de rede dat in plaats van een verzegeling, ook gekozen kan worden voor een 
gelijkwaardige oplossing. Daarbij gaat het er uiteindelijk om dat de toezichthouder kan controleren op welke 
locatie de afsluiter geopend is geweest. Dit kan met name een oplossing zijn voor pleziervaartuigen die 
regelmatig vanuit de binnenwateren de zee op gaan, waar het lozingsverbod niet geldt. Uiteraard kunnen deze 
pleziervaartuigen ook kiezen voor een zuiveringsinstallatie aan boord, in plaats van een opvangtank. Dan is een 
verzegeling (of gelijkwaardige oplossing) natuurlijk niet aan de orde. Het aldus gewijzigde Bal zal volgens 
planning op 1 januari 2021 in werking treden. Daarbij kan eventueel een nog nader te bepalen overgangstermijn 
vastgesteld worden.  
 
Om toezicht uit te oefenen op de naleving van de regelgeving is het noodzakelijk om bij het pleziervaartuig binnen 
te kunnen treden. Daarbij is relevant dat pleziervaartuigen soms worden beschouwd als woning, waardoor op dit 
moment de Algemene wet op het binnentreden van toepassing is. Dit betekent dat als de toezichthouder van de 
schipper geen toestemming krijgt om aan boord te gaan, hij bij de betreffende burgemeester voor het uitvoeren 
van een inspectie eerst een machtiging moet verkrijgen.  
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (gepland op 1 januari 2021) verandert die situatie. In de 
artikelen 18.6 en 18.7 van die wet wordt bepaald dat het bevoegd gezag (zoals het dagelijks bestuur van het 
waterschap) bij de aanwijzing van personen die belast zijn met het toezicht op naleving, kan bepalen dat zij 
bevoegd zijn een woning (zijnde een pleziervaartuig) te betreden zonder toestemming van de bewoner, mits aan 
de in artikel 18.7, tweede lid, van de genoemde wet gestelde voorwaarden wordt voldaan. Op dat moment is het 
totaalpakket dus compleet. De mogelijkheid van zuivering aan boord is in het geheel een belangrijke stap, zeker 
met het perspectief op verplichte verzegeling van de opslagtank (of gelijkwaardige oplossing). Vanuit dat 
perspectief zullen mensen wellicht al vóór 1 januari 2021 kiezen voor zuivering aan boord ter vervanging van de 
opslagtank, om verplichte verzegeling te voorkomen.  
 
Verwacht wordt dat met de hierboven beschreven toekomstige aanpassingen van de regelgeving en het uitvoeren 
van toezicht op naleving daarvan, de problematiek van ongezuiverde toiletlozingen van de pleziervaart voor een 
belangrijk deel kan worden verminderd. 


