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LOZINGSVERBOD
ONDER DE LOEP
Het moet voor de pleziervaart mogelijk worden om toiletwater zelf te reinigen aan
boord, waardoor het schoon genoeg is om op het binnenwater te lozen. Dat is een
voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu. Belangenorganisaties zijn positief
over het voorstel. Wel hopen ze dat de industrie voldoende tijd krijgt om een geschikte
zuiveringsinstallatie te ontwikkelen. Tegelijkertijd buigt de minister zich over maatregelen
om de handhaving van het lozingsverbod te verbeteren. Dat zou kunnen resulteren in
een verplichte verzegeling van de vuilwatertank.
LILIAN VERDOORN
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1 Voor als de nood erg hoog is... (Foto: Marjolein Scherrenberg) 2 Belangenorganisaties
pleiten voor een dekkend netwerk van uitpompstations.

Er is momenteel veel te doen om het
lozen van toiletwater, ofwel zwart
water, door de recreatievaart. D66kamerlid Tjeerd de Groot diende in
november vorig jaar een motie in die
op 4 december 2018 werd aangenomen door de Tweede Kamer. In de
motie stelt De Groot voor om verzegeling van de vuilwatertank op recreatieve vaartuigen te verplichten.
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Sinds 2009 mogen recreatieve vaarders geen toiletwater lozen op de binnenwateren. Zwart water mag wel

de gezondheid van zwemmers’ wil

de handdoek in de ring, omdat hij ziek

opgevangen worden in een vuilwater-

D66 een extra drempel opwerpen

werd. Volgens De Groot, zelf ook wa-

tank. Jachthavens met meer dan vijf-

door de vuilwatertank te verzegelen.

tersporter, had dat te maken met de
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toe te staan. Dat gereinigde water zou

VERBOND NEDERLANDSE MOTORBOOTSPORT (VNM)

vervolgens wel geloosd kunnen worden op het binnenwater. “De industrie

“Waarom moet de watersporter in Nederland opdraaien voor de vervuiling

gaf destijds aan dat het inbouwen van

van ons openbaar water? Is het zo vervuild en komt dat alleen door het

een vuilwatertank wel lukt, maar dat

afvalwater van pleziervaartuigen? Als wij de waterkwaliteit bekijken op

daar wat haken en ogen aan zitten

www.zwemwater.nl geeft dat een heel ander beeld. De maandelijkse
keuringen in de zomer geven kwalitatief goed zwemwater weer, ook daar
waar heel veel pleziervaartuigen varen/liggen. Er zijn gewoon nog teveel
problemen zoals: Wie plaatst de verzegeling en wie gaat de maatregel
handhaven? Het verzegelen van een vuilwatertank wordt een probleem bij
elektrische afsluiters. De infrastructuur ontbreekt in Nederland en geheel
Europa om vuilwater af te pompen. Hoe doen we het als er op zee
gevaren wordt en als je naar het buitenland gaat of buitenlandse schepen

‘VEEL PRAKTISCHE
BEZWAREN BIJ
VERZEGELING VAN
DE VUILWATERTANK’
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NEDERLANDSE JACHTBOUW INDUSTRIE (NJI)
“De NJI is tegen een verzegeling van de buitenboordkraan van toilet en/of
vuilwatertank. Bij een dergelijke maatregel draait alles om handhaving.
Los van de onwenselijkheid van een betredingsbevoegdheid van een
opsporingsambtenaar, zijn er ook schepen die langs de kust liggen en
niet of slechts sporadisch op de binnenwateren komen. En mag de
schipper het zegel zelf verbreken en wie brengt weer een nieuw zegel
aan? Hoe zit het met bezoekende schepen uit het buitenland? Zolang de
binnenvaart (365 dagen/jaar aan boord) zich niet aan het lozingsverbod
hoeft te houden, zal deze maatregel weinig draagvlak hebben bij de
recreatievaart. Het geven van voorlichting en het installeren van (sanitaire)
voorzieningen op recreatie-eilandjes en in jachthavens zal meer effect
sorteren. Hier is in de afgelopen jaren al flink in geïnvesteerd.
NJI is wel zeer positief over lozing van behandeld zwart water. Helaas
heeft de overheid in 2009 bij fabrikanten valse verwachtingen gewekt
door te stellen dat op termijn behandeld water mag worden geloosd.
Helaas heeft dit nooit tot concrete wetgeving geleid. Gevolg: fabrikanten
hebben niet verder geïnvesteerd in deze ontwikkeling. We moeten dus bij
af beginnen, terwijl het mogelijk wel een gedeelte van de oplossing voor
het tegengaan van illegale lozingen is. Het zal een systeem moeten zijn
dat juist bij onregelmatig gebruik zijn werking behoudt en het geloosde
effluent moet van zwemwaterkwaliteit zijn. Om zo’n systeem mogelijk te
maken moet het Europese lozingsverbod versoepeld worden. Daarna
moeten de eisen voor de apparatuur worden opgesteld en keuringsinstanties aangesteld worden. Fabrikanten moeten aangemoedigd worden
te gaan ontwikkelen en apparatuur in de markt te zetten. Geen kwestie
van maanden, eerder van jaren. Maar ook de watersporter moet bereid

3
3 De waterschappen meten veel normoverschrijdingen van de zwem-

gevonden worden te investeren. Iets waarvoor weinig enthousiasme zal
zijn als de binnenvaart zich niet aan de regels hoeft te houden.”

waterkwaliteit. (Foto: Pim van der Marel)
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PROCEDURES
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WATERRECREATIE
NEDERLAND
“Wij zijn voor schoon water en
gaan natuurlijk voor het

4

algemeen belang van de
waterrecreatie. Mede door
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onbereikbaar, niet beschikbaar of

zuiveren van vuilwater in plaats

zelfs niet aanwezig. De welwillende
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CRUCIAAL
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pakt, anders is het niet haalbaar voor

werkend systeem komt van

Dat er nog steeds geloosd wordt, is

de pleziervaart. Die systemen worden

uitpompstations. Wij krijgen
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den de inzamelstations voor toiletwa-

ingewikkelde procedure voor nodig

stations langs de doorgaande
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