
§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 
 
Artikel 3.3 
 
Dit artikel heeft betrekking op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bij of 
krachtens dit besluit verplichte bodembeschermende voorziening (een bestaande of aan te leggen 
voorziening die aanwezig is in verband met het uitvoeren van bodembedreigende activiteiten). 
Eventuele lozingen van afvloeiend hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen zijn 
in samenhang geregeld met de regels voor de activiteit waarbij die voorzieningen zijn verplicht. Waar 
in hoofdstuk 3 en 4 voor een activiteit een bodembeschermende voorziening is voorgeschreven is een 
eventuele lozing van afvloeiend hemelwater daarvan dus geregeld in dat hoofdstuk. Artikel 3.3. is 
daarop niet van toepassing. Dit artikel is wel van toepassing op afvloeiend hemelwater afkomstig van 
bodembeschermende voorzieningen die niet op grond van artikel 2.9 of hoofdstuk 3 of 4 zijn 
voorgeschreven, maar vrijwillig zijn aangebracht. Overigens zal bij bodembeschermende 
voorzieningen lang niet altijd afstromend hemelwater vrijkomen, omdat veel activiteiten waarvoor 
bodembeschermende voorzieningen zijn vereist inpandig plaatsvinden.   
Het meeste afvloeiend hemelwater komt bij inrichtingen vrij buiten bodembeschermende 
voorzieningen. Het gaat dan met name om afvloeiend hemelwater van daken en van verhardingen, 
waar geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.  
Bij het lozen van afvloeiend hemelwater bestaat een voorkeur voor het zo mogelijk lokaal in het milieu 
terugbrengen van afvloeiend hemelwater. In de huidige praktijk wordt afvloeiend hemelwater nog 
veelal door middel van een gemengd stelsel afgevoerd, samen met huishoudelijk afvalwater. In de op 
21 juni 2004 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden brief van de Staatssecretaris 
van VROM over de herijking van het hemelwaterbeleid is het toekomstig hemelwaterbeleid 
uiteengezet en zijn aanpassingen in regelgeving in het vooruitzicht gesteld, waardoor die regelgeving 
beter dan in het verleden de benodigde omslag in het omgaan met afvloeiend hemelwater 
ondersteunt. 
Uitgangspunt van de regelgeving is dat afvloeiend hemelwater lokaal in het milieu wordt gebracht door 
lozing in het oppervlaktewater of op of in de bodem, of op een hemelwaterstelsel wordt geloosd, van 
waaruit lozing op of in de bodem of in het oppervlaktewater plaatsvindt. In lijn met dit uitgangspunt is 
het formele vereiste van een vergunning of ontheffing voor het direct lozen van afvloeiend hemelwater 
vanuit een inrichting op of in de bodem of in het oppervlaktewater, zoals dat gold voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dit besluit in gevallen waarin het hemelwater bij het afvloeien in enige mate 
verontreinigd raakte, in dit besluit vervangen door een stelsel van algemene regels.  
Op grond van het eerste lid mag het afvloeiend hemelwater in de meeste situaties zonder verdere 
restricties in het oppervlaktewater, op of in de bodem of op een hemelwaterstelsel worden geloosd. Dit 
geldt niet voor afvloeiend hemelwater afkomstig van een, in het besluit voorgeschreven, 
bodembeschermende voorziening. De milieuhygiënische noodzaak voor deze voorziening maakt dat 
ook de lozingen daarvan afkomstig niet in alle gevallen zonder restricties geloosd kunnen worden. De 
voorschriften voor deze lozingen worden zoveel mogelijk gesteld in samenhang met de regels voor de 
activiteit waarvoor de bodembeschermende voorziening is bedoeld. 
Bij het zonder restricties toestaan van het lozen van afvloeiend hemelwater is er van uitgegaan, dat in 
de praktijk tijdens het afvloeien van het hemelwater enige verontreiniging bijna onontkoombaar is. De 
oppervlakken waarover het hemelwater afvloeit zijn immers niet volledig schoon, en afhankelijk van 
het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt vindt veelal enige mate van uitloging plaats. 
Tevens is er echter van uitgegaan dat het mogelijk is om door het treffen van preventieve maatregelen 
te voorkomen dat het afvloeiend hemelwater dusdanig verontreinigd raakt, dat het niet rechtstreeks in 
het milieu gebracht zou kunnen worden. De beheerder van het terrein/oppervlak waar het hemelwater 
is neergekomen is verantwoordelijk voor het nemen van deze preventieve maatregelen en kan 
vervolgens op grond van de zorgplichtbepaling (artikel 2.1) worden aangesproken op het nemen 
daarvan, eventueel geëffectueerd met een maatwerkvoorschrift. 
De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden het schoonhouden van de inrichting, het dusdanig 
omgaan met milieugevaarlijke stoffen dat verontreiniging van het hemelwater wordt voorkomen, het 



rekening houden met uitloging bij de keuze van materialen die aan hemelwater zijn blootgesteld, of 
een zodanige wijze van onkruidbestrijding dat onnodige verontreiniging van het hemelwater wordt 
voorkomen. In het besluit is er voor gekozen deze preventieve maatregelen over het algemeen niet in 
concrete voorschriften te vertalen. Slechts bij een aantal activiteiten zijn concrete voorschriften 
opgenomen. Voor het overige worden preventieve maatregelen als onderdeel gezien van de 
algemene zorgplicht.   
Conform de uitgangspunten van het herijkte regenwaterbeleid wordt lozing van afvloeiend hemelwater 
op een vuilwaterriool als een minder gewenste optie gezien. Het leidt tot transporteren van “schoon” 
water over grote afstanden, waarbij dit water door vermenging met ander afvalwater in het 
vuilwaterriool sterk verontreinigd raakt. Tijdens het transport kunnen overstortingen plaatsvinden 
wanneer het stelsel de hoeveelheden niet kan verwerken. Daarnaast heeft het hemelwater ook 
negatieve effecten op het  zuiveringsproces van het zuiveringstechnisch werk. In de praktijk is het 
hemelwater op het moment dat het vanuit het zuiveringstechnisch werk op het oppervlaktewater wordt 
geloosd veelal meer verontreinigd dan op het moment dat het in het riool kwam.  
Voor nieuwe lozingen van afstromend hemelwater is dan ook in het tweede lid bepaald dat deze 
lozingen slechts dan op een vuilwaterriool mogen plaatsvinden, als er redelijkerwijs geen andere 
mogelijkheid tot lozen is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een bedrijf dat gevestigd is op een 
locatie met een dusdanig hoge grondwaterstand dat bodemlozingen niet in redelijkheid mogelijk zijn, 
geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden en ook geen hemelwaterstelsel 
aanwezig is.  
 
In het besluit is er aldus niet voor gekozen om lozing op het vuilwaterriool toe te staan om de minder 
milieubewuste ondernemer de mogelijkheid te bieden om van de preventieve maatregelen af te zien. 
Ook het voor de zekerheid lozen op het vuilwaterriool, voor het geval er bij de activiteit iets fout zou 
gaan, waardoor verontreiniging van het oppervlaktewater zou kunnen optreden, wordt bij de meeste 
activiteiten niet noodzakelijk en wenselijk geacht.  
 
Lokaal beleid 
Zoals hierboven gesteld wordt er van uitgegaan dat bij de meeste activiteiten door preventieve 
maatregelen verontreiniging van het hemelwater in voldoende mate kan worden voorkomen. Om 
welke maatregelen het gaat spreekt over het algemeen voor zich.  
Soms kan het echter gewenst zijn om, rekening houdend met de specifieke situatie, deze maatregelen 
te concretiseren, of zelfs – aanvullend op de preventieve maatregelen – enige mate van behandeling 
van het hemelwater voor te schrijven. Ook kan het zijn dat het kwantiteitsaspect bij lozen van 
afvloeiend hemelwater aandacht verdient en in concrete voorschriften moet worden vertaald.   
Dit lokaal beleid kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Allereerst kan overleg met degene die 
de inrichting drijft leiden tot de gewenste concretisering van de preventieve maatregelen, of het treffen 
van maatregelen voorafgaand aan het lozen, zoals het realiseren van enige mate van berging. Er is 
ook een tweetal mogelijkheden om dit lokaal beleid te formaliseren. Voor individuele gevallen biedt 
een maatwerkvoorschrift bij de zorgplichtbepaling (artikel 2.1) daartoe de mogelijkheid en de 
verordening zoals bedoeld in artikel 10.32a van de Wm biedt de mogelijkheid om gebiedsgerichte 
regels ten aanzien van afvloeiend hemelwater te stellen.  
Bij een maatwerkvoorschrift op grond van de zorgplicht kunnen bijvoorbeeld specifieke voorschriften 
gericht op het voorkomen van bovenmatige verontreiniging van het hemelwater worden gesteld. Dit 
kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien bij een bouwwerk gekozen is voor toepassing van grote 
oppervlakken uitlogende materialen. Ook kunnen bij maatwerkvoorschrift voorschriften worden gesteld 
die nodig zijn met het oog op de capaciteit van het stelsel waarop het hemelwater geloosd wordt. Dit 
kan zowel aan de orde zijn bij het lozen op een hemelwaterstelsel als op een vuilwaterriool. Ook bij 
het lozen in het oppervlaktewater of op of in de bodem kunnen voorschriften met betrekking tot de 
hoeveelheid nodig zijn.   
De verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wm biedt de mogelijkheid om aan het lozen van 
afvloeiend hemelwater regels te stellen. Artikel 10.32a wordt in de Wm opgenomen bij het bij koninklijk 
besluit van 31 mei 2006 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet, de 



Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten 
voor gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de 
zorgplicht voor afvalwater, en de aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument 
(verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken) (hierna: het wetsvoorstel verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken). De gemeente krijgt daarmee het instrumentarium om de 
doelstellingen van het lokale hemelwaterbeleid te verwezenlijken.  
Deze verordening biedt de gemeente onder meer de mogelijkheid om te bepalen dat bestaande 
lozingen van afvloeiend hemelwater op een vuilwaterriool binnen een in de verordening genoemde 
termijn moeten worden beëindigd. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt wanneer 
lokaal overgeschakeld wordt naar een gescheiden inzameling van het afvalwater. Maar er kan ook van 
gebruik worden gemaakt om een bestaand gemengd stelsel te ontlasten in situaties dat lozing direct in 
het oppervlaktewater of op of in de bodem in het desbetreffende gebied tot de mogelijkheden behoort. 
De verordeningsmogelijkheid van de gemeente geldt voor lozingen op of in de bodem en lozingen in 
een voorziening voor inzameling en transport van afvalwater, zoals een openbaar vuilwaterriool of een 
openbaar hemelwaterstelsel, en kan met name relevant zijn daar waar het afvloeiend hemelwater door 
middel van een openbaar hemelwaterstelsel op of in de bodem of in het oppervlaktewater wordt 
gebracht. Die mogelijkheid heeft geen betrekking op directe lozingen vanuit inrichtingen op het 
oppervlaktewater. Die lozingen vallen namelijk niet onder de Wm, maar onder de Wvo.  
 


