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Afvalwater
Hemelwater vanaf uitlogende materialen
Vraag

Is het toegestaan om hemelwater vanaf uitloogbare zinken dakgoten afkomstig van huishoudens te
lozen op het oppervlaktewater?

Antwoord

Ja, afvloeiend hemelwater van daken van huishoudens mag in het oppervlaktewater, op of in de bodem
of op een rioolstelsel worden geloosd. Voor de bij huishoudens gebruikelijke toepassingen van
bouwmetalen (zinken dakgoten en loodslabben) is beoordeeld dat uitloging acceptabel is en zijn geen
voorschriften opgenomen in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah).

In gevallen waarin dat voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater of de bodem
lokaal noodzakelijk is, kan het bevoegd gezag door het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld
in artikel 4 lid 2 Blah maatregelen eisen, die een huishouden voorafgaand aan het lozen moeten nemen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als huizen worden voorzien van ongebruikelijke bouwconstructies,
waarbij de gevel of het dak voor een groot deel van uitloogbaar materiaal is vervaardigd. In dergelijke
gevallen kan de lozing uit de materialen uitgeloogde stoffen beduidend hoger zijn dan normaal. Het
bevoegd gezag kan dan een maatregel voorschrijven die ofwel de uitloging beperkt , ofwel de
uitgeloogde stoffen voorafgaand aan de lozing tegenhoudt. Als bijvoorbeeld een gehele gevel is bekleed
met zink kan het bevoegd gezag op deze manier maatregelen voorschrijven. Het bevoegd gezag moet
dan wel aantonen dat deze maatregelen vanuit waterkwaliteitsdoelstellingen of bescherming van de
bodem noodzakelijk zijn.

Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders (B&W) met een gemeentelijke verordening
gebiedsgerichte regels opstellen. Met deze verordening kunnen B&W maatregelen voor een groep
hemelwaterlozingen voorschrijven. B&W kan gebiedgerichte regels opstellen als de
kwaliteitsdoelstellingen van een gebied daarom vragen of bijvoorbeeld als een bepaald sterk uitlogend
materiaal in een wijk excessief is toegepast. Met een verordening is het niet meer nodig om ieder
huishouden apart te benaderen via een maatwerkvoorschrift.

Zie voor meer informatie het Handboek water:

•
•

Gemeentelijke verordening voor hemelwater en grondwater
Lozen vanuit huishoudens
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