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Juridisch gezien staan bij infiltratie van hemelwater tweeaspecten centraal. Het eerste aspect betreft voorwaarden 
voor aanleg en onderhoud van infiltratievoorzieningen. Hierover zijn vooral regels gesteld in de bouwwetgeving de 
Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Ook enkele regelingen in het Burgerlijk Wetboek zijn van 
belang het verbintenissenrecht, het burenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Dit aspect wordt, hoewel zeker van 
belang, hier niet behandeld. Dit artikel concentreert zich op het tweede aspect de mate van milieubelasting door de 
kwaliteit van het infiltrerende hemelwater. Wetgeving hierover is te vinden in de Wet bodembescherming en de Wet 
milieubeheer.  
 
Het blijkt dat van de bestaande wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB`s) alleen het Lozingenbesluit 
bodembescherming op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Lozingsvoorschriften Niet-Inrichtingen 
Milieubeheer op grond van de Wet milieubeheer eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van het te infilteren 
hemelwater. Naast deze regels voor kwaliteit van het hemelwater gelden ook de zorgplichtbepalingen en de streef- 
en interventiewaarden van de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering voor de bodemkwaliteit.  

Deze regels blijken echter op een aantal punten onduidelijkte zijn, waardoor het onzeker is of ze daadwerkelijk 
toegepast kunnen worden bij infiltratie van afstromend hemelwater. Hierbij zijn drie punten het belangrijkst. Het 
eerste is het gebruik van verschillende definities in de verschillende wetten. Afstromend hemelwater is niet 
éénduidig per wet onder dezelfde definitie ondergebracht. Het tweede is de uitleg van de term `verontreinigd` en 
analoog daaraan `schadelijk voor de bodem` in het kader van de zorgplichtbepalingen van de Wet milieubeheer en 
de Wet bodembescherming. Het derde is de onduidelijkheid over de geldigheid van het Lozingenbesluit, zoals 
verwoord in het tweede artikel van dat besluit.  

Afstromend hemelwater blijkt niet éénduidig onder dezelfdedefinitie te vallen. Per wet wordt afstromend hemelwater 
gerekend tot verschillende definities. Deze verschillende definities worden als zeer verwarrend ervaren. In de tabel 
staat aangegeven onder welke definitie afstromend hemelwater in de betreffende wet valt.  

In de zorgplichtbepalingen komt een algemene regeling totuitdrukking, die verbiedt dat water dat verontreinigd is of 
een verontreinigend effect heeft, geinfiltreerd mag worden. Een duidelijke omschrijving van `verontreinigd` wordt in 
de wet of toelichtingen niet gegeven. De omschrijving wordt gerelateerd aan het schadelijk zijn voor de bodem. 
Indien door infiltreren van hemelwater de functionele eigenschappen van de bodem veranderen, dan wordt het als 
schadelijk voor de bodem ervaren en wordt het geinfiltreerde hemelwater als verontreinigd bestempeld.  
Het is moeilijk aan te geven wanneer de functionele eigenschappen van de bodem veranderen. Theoretisch zou 
hemelwater verontreinigd kunnen zijn en dus de functionele eigenschappen van de bodem kunnen schaden, als het 
afstromend hemelwater, bijvoorbeeld niet voldoet aan normen, een andere kwaliteit dan niet-afgestroomd 
hemelwater heeft, in kwaliteit verschilt van het ontvangende medium of het natuurlijke stof(fen)evenwicht verstoort.  
 
De laatste definitie wordt door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gehanteerd. 
Stobbelaar (1998) stelt dat datgene wat van nature in een bepaald bodemvolume verdwijnt aan stoffen, weer op of 
in dit bodemvolume gebracht mag worden, zonder dat dit verontreinigend is. Alles dat meer op of in dit 
bodemvolume gebracht wordt, heeft wel een verontreinigende werking. Deze definitie is in praktijk echter moeilijk 
toepasbaar het is moeilijk voor elke lokatie de achtergrondwaarden te achterhalen of deze stoffenbalans in 
evenwicht te krijgen.  

Het eerste lid van artikel 2 van het Lozingenbesluitbodembescherming geeft aan dat het Lozingenbesluit niet van 
toepassing is op hemelwater, als daaraan geen warmte of verontreinigende stoffen zijn toegevoegd of als de 
concentratie van verontreinigende stoffen niet door een bewerking is toegenomen.  
De toelichting van dit artikel is onduidelijk over infiltreren van hemelwater dat is afgestroomd van verharde 
oppervlakken. In eerste instantie geeft de toelichting aan dat hemelwater dat afstroomt van daken, wegen, erven en 
dergelijke oppervlakken niet onder het Lozingenbesluit valt. De toelichting geeft echter ook aan dat hemelwater dat 
tijdens afstromen in contact geweest is met verontreinigende materialen wel onder het Lozingenbesluit valt. 
Onduidelijk is wat verontreinigende materialen zijn.  
Stobbelaar (1998) zegt hierover dat passieve processen, zoals corrosie, die het hemelwater verontreinigen ook 
onder dit artikel gevat dienen te worden. Indien sprake is van een verontreinigingsbron, zoals dakgoten van zware 
metalen of zwaar vervuilde depositie, dan is het Lozingenbesluit bodembescherming wel degelijk van toepassing.  
In praktijk worden weinig tot geen verplichtingen of regels gesteld ten aanzien van infiltreren van hemelwater, dat 
afstroomt van in de toelichting van het Lozingenbesluit bodembescherming genoemde oppervlakken. Vaak wordt 
door waterbeheerders impliciet een beroep gedaan op het redelijkheidsbeginsel. In het onderzoek wordt, 
aansluitend bij de praktijk, het Lozingenbesluit bodembescherming niet van toepassing verklaard.  

Gebleken is dat de wet niet eenduidig is. Om onduidelijkhedenen essentiele beslispunten in de omgang met 
afstromend hemelwater duidelijker te maken, zijn in het afstudeeronderzoek voor de Wet bodembescherming en de 
Wet milieubeheer beslisbomen opgesteld. Over een aantal beslispunten is in praktijk nog discussie, bijvoorbeeld 
over de vraag of het Lozingenbesluit bodembescherming wel of niet regels stelt ten aanzien van infiltreren van 
afstromend hemelwater. Door de beslisbomen te doorlopen kan bepaald worden of op grond van de Wet 



bodembescherming en de Wet milieubeheer geïnfiltreerd mag worden.  

Provincies kunnen op grond van de Wet milieubeheer voormilieubeschermingsgebieden in de milieuverordening 
verregaande eisen stellen. Dit betreft speciale aandachtsgebieden, zoals grondwater- en 
bodembeschermingsgebieden. Dit kan betekenen dat voor infiltreren een provinciale vergunning of ontheffing nodig 
is. Deze infiltraties kunnen zelfs M.E.R.-plichtig zijn, indien dat is opgenomen in de provinciale verordening.  

Zoals vermeld wordt in praktijk het Lozingenbesluitbodembescherming op basis van het eerste deel van de 
toelichting erop niet van toepassing verklaard op infiltreren van afstromend hemelwater. Daar geen van de 
genoemde besluiten of wetten specifieke artikelen en paragrafen met normen voor infiltratie bevat zijn de 
zorgplichtbepalingen van kracht enige eis aan het te infiltreren hemelwater is dat het niet verontreinigd is (met alle 
onduidelijkheid van dien).  
Aan de bodemkwaliteit worden wel eisen gesteld, echter niet in direct verband met infiltreren van hemelwater. In de 
Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering staan streef- en interventiewaarden voor grond en grondwater. Het 
karakter van deze regeling is dat pas na de handeling, dus achteraf, gekeken wordt of sprake is van een 
verontreiniging.  
Zoals hiervoor is besproken kunnen voor milieubeschermingsgebieden andere normen gelden.  

Of infiltratie leidt tot een verontreiniging is afhankelijkvan de gekozen definitie van `verontreinigd`. Strikt wettelijk 
gezien is pas sprake van een bodemverontreiniging, wanneer de geconstateerde verontreiniging op basis van de 
Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering als ernstige verontreiniging betiteld moet worden. Ernstige 
verontreinigingen dienen gesaneerd te worden. Voor grond geldt dat sprake is van een ernstige verontreiniging als 
meer dan 25 kubieke meter bodem tot boven de interventiewaarde verontreinigd is. Voor grondwater is sprake van 
een ernstige verontreiniging als meer dan 100 kubieke meter bodemvolume verontreinigd is tot boven de 
interventiewaarde. Om dergelijke grote volumen bodem tot boven de (hoge) interventiewaarden te verontreinigen 
met infiltratie van afstromend hemelwater moet het infiltratieoppervlak zeer groot en de concentratie 
verontreinigende stoffen in het infiltrerende water zeer hoog zijn.  
Algemeen kan gesteld worden dat infiltratie van hemelwater in principe nooit zal leiden tot een verontreiniging in de 
zin van de Wet bodembescherming. Hiervoor werden vier theoretische definities van verontreinigd geformuleerd. 
De mate waarin sprake is van een verontreiniging is afhankelijk van de gekozen definitie. In praktijk blijkt dat alleen 
sprake is van een verontreiniging als de normen worden overschreden. In het onderzoek wordt aangesloten bij de 
opvatting dat een overschrijding van streefwaarden in de bodem een minder duurzame oplossing vormt en dus in 
strijd is met de zorgplichtbepalingen. Door de verschillende waterbeheerders actief bij afkoppelen en infiltreren te 
betrekken kan over dit soort zaken overeenstemming verkregen worden.  

In praktijk wordt onder het reservoir meestal een laag vanhumusrijk zand of teelaarde van zo`n 30 cm 
voorgeschreven. Deze laag wordt aangelegd om het infiltrerend hemelwater te reinigen. In de studie is voorgesteld 
om rondom (!) het reservoir een reinigingslaag aan te brengen en het geheel te bestempelen als 
infiltratievoorziening. Hierdoor zullen bij een goed gedimensioneerde reinigingslaag (qua samenstelling en dikte) de 
streefwaarden voor grond en grondwater onder de voorziening niet of slechts in beperkte mate overschreden 
worden.  
Reinigingslaag en waterreservoir tezamen bestempelen als voorziening heeft één groot voordeel een voorziening, 
en dus de reinigingslaag, mag vervuild raken. De reinigingslaag kan alleen tot onderdeel van de 
infiltratievoorziening gerekend worden als de reinigingslaag speciaal is aangelegd om het water te zuiveren en qua 
samenstelling afwijkt van de oorspronkelijke bodem en na het verstrijken van de levensduur de gehele voorziening, 
dus inclusief de reinigingslaag, vervangen wordt.  
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan gesteld worden dat onafhankelijk van de gekozen definitie van 
verontreinigd alleen in de oorspronkelijke bodem sprake kan zijn van een verontreiniging.  
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