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tingenMilieubeheer opgrondvandeWet
milieubeheer eisenkunnen stellenaande
kwaliteitvanhetteinfilteren hemelwater.
Naast dezeregelsvoorkwaliteit vanhet
hemelwatergeldenookdezorgplichtbepalingenendestreef-eninterventiewaarden vande
CirculaireInterventiewaarden Bodemsanering
voordebodemkwaliteit.

Kwaliteitsaspectenbij
infiltratievanafstromend
hemelwater: dewetgeving

Onduidelijkheden
Dezeregelsblijken echteropeenaantal
punten onduidelijk tezijn,waardoorhet
onzekerisofzedaadwerkelijk toegepast
kunnen wordenbijinfiltratie van afstromend
hemelwater.Hierbij zijndriepunten het
belangrijkst. Heteersteishetgebruikvan
verschillendedefinities indeverschillende
wetten.Afstromend hemelwater isniet
éénduidigperwetonderdezelfde definitie
ondergebracht.Hettweedeisdeuitlegvande
term 'verontteinigd' enanaloogdaaraan
'schadelijk voordebodem'inhetkadervande
zorgplichtbepalingen vandeWetmilieubeheerendeWetbodembescherming.Het
derdeisdeonduidelijkheid overdegeldigheid
vanhetLozingenbesluit,zoalsverwoordin
hettweedeartikel vandat besluit.
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Doorofte koppelenenhemelwater teinfiltreren sluitdewaterkringloop instedelijkgcbiedweer.
Hierdoorwordtverdroging tegengegaanen minderwatera/gevoerdnaardezuiveringinstallaties,
waardoorhetrendementvandezuiveringstijgt en minderoverstortenplaatsvinden. Ineena/studeeropdracht aande UniversiteitTwenteuitgevoerd bijDHVMilieuenInfrastructuur vestiging
Oostisonderzochtaan welkenormenvoldaan moetworden bij infiltratie vanafstromend hemelwater.Uitditonderzoek blijkt dat indewetgeving veelonduidelijkheden bestaan, maardatde
wetgeving inprincipegeen belemmering vormtvoorinfiltratie. Ook blijkt ui/iltratie nooitteleiden
toteenverontreiniging inhetkadervan de Wetbodembescherming. Heronderzoekwerduitgevoerd
inhetkadervan hetWaterpact vanTwente:eensamenwerkingsverband vanwaterbeheerdersm
Overijssel, diestrevennaarduurzaamwaterketenbeheer.
Juridischgezienstaanbij infiltratie van
hemelwater tweeaspectencentraal.Heteerste
aspectbetreft voorwaarden vooraanlegen
onderhoud vaninfiltratievoorzieningen. Hieroverzijn vooralregelsgesteldindebouwwetgeving:deWoningwet,hetBouwbesluitende
Bouwverordening. Ookenkeleregelingen in
hetBurgerlijk Wetboekzijn vanbelang:het
verbintenissenrecht, hetburenrecht enhet
aansprakelijkheidsrecht. Dit aspectwordt,
hoewelzekervanbelang,hierniet behandeld.

Ditartikelconcentreertzichophettweede
aspect:dematevanmilieubelasting doorde
kwaliteitvanhetinfiltrerende hemelwater.
Wetgevinghierover istevindenindeWet
bodembescherming endeWetmilieubeheer.

Definitie van afstromend hemelwater
Afstromend hemelwater blijkt niet
éénduidigonderdezelfdedefinitie tevallen.
Perwetwordtafstromend hemelwatergerekend totvelschillendedefinities.Deze
verschillendedefinities wordenalszeer
verwarrendervaren.Indetabelstaataangegevenonderwelkedefinitie afstromend
hemelwater indebetreffende wetvalt.

Hetblijkt datvandebestaande wettenen
AlgemeneMaatregelen vanBestuur(AMvB's)
alleenhetLozingenbesluit bodembescherming
opgrond vandeWetbodembeschermingen
hetBesluitLozingsvoorschriften Niet-Inrich-

IndeWetmilieubeheer/Besluit Lozingvoorschriften Niet-InrichtingenMilieubeheer
valtafstromend hemelwater,afhankelijk van
hetoppetvlakwaaroverhetis afgestroomd,
onderéénvandetweesoorten afvalwater,

Overzichtvandefinitieswaartoeafstromendhemelwaterbehoortinverschillendeomstandigheden.
Kenmerken hemelwater
verontreinigd ofnaaraardensamenstelling
nietovereenkomend met
huishoudelijk afvalwater

nietverontreinigd ofnaaraarden
samenstellingwelovereenkomend met
huishoudelijk afvalwater

Hemelwater stroomt afvan
inrichtingen aangewezen inIVB
inrichtingen nietaangewezen inIVB
ofniet-particuliere huishoudens
particuliere huishoudens
inrichtingen nietaangewezen inIVB
inrichtingen nietaangewezen inIVB
ofniet-particuliere huishoudens
particuliere huishoudens

Wm:Wetmilieubeheer
Wbb:Wetbodembescherming
IVB: Inrichtingen- enVergunningenBesluit milieubeheer

Wm/ BLN-IM
bedrijfsafvalwatet
bedrijfsafvalwater
huishoudelijk afvalwater
bedrijfsafvalwater
bedrijfsafvalwater
huishoudelijk afvalwater

Wbb/Lbb
overige vloeistoffen
overige vloeistoffen
huishoudelijk afvalwater
huishoudelijk afvalwater
huishoudelijk afvalwater
huishoudelijk afvalwater

BLN-IM: BesluitLozingvoorschrifren Niet-Inrichtingen Milieubeheer
Lbb: Lozingenbesluit bodembescherming
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namelijk huishoudelijk ofbedrijfsafvalwater.
Ditbetekent datindeWetmilieubeheer
samenstellingenaardnietvanbelangzijn:de
indelingwordtgemaakt opbasisvan afkomst.
IndeWet bodembescherming/Lozingenbesluit bodembescherming wordtdeindeling
voornamelijk gemaakt opbasisvandesamenstellingvanhetafstromend hemelwaterenis
juistdeheikomst vanhetwatermindervan
belang.
Definitie 'verontreinigd'
Indezorgplichtbepalingen komteen
algemeneregelingtotuitdrukking,die
verbiedt datwaterdatverontreinigd isofeen
verontreinigendeffect heeft,geïnfiltreerd mag
worden.Eenduidelijke omschrijving van
'verontreinigd' wordtindewetoftoelichtingen nietgegeven.Deomschrijving wordt
gerelateerdaanhetschadelijk zijn voorde
bodem.Indiendoor infiltreren vanhemelwaterdefunctionele eigenschappen vande
bodem veranderen,dan wordthetalsschadelijkvoordebodemervarenenwordt hetgeïnfiltreerde hemelwater alsverontreinigd
bestempeld.
Hetismoeilijk aantegevenwanneerde
functionele eigenschappen vandebodem
veranderen.Theoretisch zou hemelwater
verontreinigd kunnen zijn endusde functioneleeigenschappen vandebodem kunnen
schaden,alshetafstromend hemelwater,
bijvoorbeeld nietvoldoetaannormen,een
anderekwaliteitdanniet-afgestroomd hemelwaterheeft, inkwaliteitverschilt vanhet
ontvangende medium ofhet natuurlijke
srof[fen)evenwicht verstoort.
Delaatstedefinitie wordtdoorhetministerievanVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieugehanteerd.Stobbelaar(1998)
steltdatdatgenewatvannature ineen
bepaaldbodemvolumeverdwijnt aan stoffen,
weeropofinditbodemvolumegebracht mag
worden,zonderdatditverontreinigendis.
Allesdatmeeropofindit bodemvolume
gebrachtwordt, heeft weleenverontreinigendewerking.Dezedefinitie isin praktijk
echter moeilijk toepasbaar:hetismoeilijk
voorelkelokatiedeachtergrondwaarden te
achterhalen ofdezestoffenbalans inevenwichtte krijgen.
Lozingenbesluitbodembescherming wel of
niageldig?
Heteerstelidvanartikel2vanhet
Lozingenbesluit bodembescherminggeeft aan
dathetLozingenbesluit nietvantoepassingis
ophemelwater, alsdaaraangeenwarmteof
verontreinigende stoffen zijn toegevoegdof
alsdeconcentratievanverontreinigende stoffennietdooreenbewerkingistoegenomen.
Detoelichtingvanditartikelisonduide3O
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lijkoverinfiltreren vanhemelwater datis
afgestroomd vanverhardeoppervlakken.In
eersteinstantiegeeft detoelichting aandat
hemelwaterdatafstroomt vandaken,wegen,
ervenendergelijke oppervlakken nietonder
hetLozingenbesluit valt.Detoelichting geeft
echterookaandathemelwaterdat tijdens
afstromen incontactgeweestismetverontreinigendematerialenwelonderhetLozingenbesluit valt.Onduidelijk iswatverontreinigendematerialen zijn.
Stobbelaar(1998)zegthieroverdatpassieve
processen,zoalscorrosie,diehet hemelwater
verontreinigen ookonderditartikelgevat
dienenteworden.Indien sprakeisvaneen
verontreinigingsbron,zoalsdakgotenvan
zwatemetalenofzwaarvervuildedepositie,
danishetLozingenbesluit bodembescherming
weldegelijkvantoepassing.
Inpraktijk wordenweinigtotgeen
verplichtingen ofregelsgesteld tenaanzien
vaninfiltreren vanhemelwater,dat afstroomr
vanindetoelichting vanhet Lozingenbesluit
bodembescherming genoemdeoppervlakken.
Vaakwordtdoorwaterbeheerders impliciet
eenberoepgedaanophet redelijkheidsbeginsel.Inhetonderzoekwordt,aansluitend bijde
praktijk, hetLozingenbesluit bodembeschermingnietvantoepassing verklaard.
Beslisbomen Wet bodembescherm i n g en Wet milieubeheer
Geblekenisdatdewetnieteenduidigis.
Omonduidelijkheden enessentiëlebeslispunten indeomgangmetafstromend hemelwaterduidelijker temaken,zijn inhet afstudeeronderzoek voordeWerbodembeschermingendeWetmilieubeheer beslisbomen
opgesteld.Overeenaantalbeslispunten isin
praktijk nogdiscussie,bijvoorbeeld overde
vraagofhetLozingenbesluit bodembeschermingwelofnietregelsstelttenaanzienvan
infiltreren vanafstromend hemelwater.Door
debeslisbomen tedoorlopen kanbepaald
wordenofopgrond vandeWetbodembeschermingendeWetmilieubeheer geïnfiltreerdmagworden.
Milieubeschermingsgeuiedeu
Provincieskunnenopgrond vandeWet
milieubeheer voor milieubeschermingsgebieden indemilieuverordening verregaande
eisenstellen.Ditbetreft specialeaandachtsgebieden,zoalsgrondwater- enbodembeschermingsgebieden.Ditkanbetekenendat
voorinfiltreren eenprovincialevergunningof
ontheffing nodigis.Dezeinfiltraties kunnen
zelfsM.E.R.-plichtigzijn,indiendatisopgenomen indeprovincialeverordening.
Te hanteren normen
Zoalsvermeld wordt inpraktijk het
Lozingenbesluit bodembescherming opbasis

vanheteerstedeelvandetoelichtingeropniet
vantoepassingverklaardopinfiltreren van
afstromend hemelwater.Daargeen vande
genoemdebesluiten ofwetten specifieke arrikelenenparagrafen metnormen voor infiltratiebevatzijn dezorgplichtbepalingen van
kracht:enigeeisaanhetteinfiltreren hemelwaterisdathetnietverontreinigd is(metalle
onduidelijkheid vandien).
Aandebodemkwaliteit wordenweleisen
gesteld,echter nietindirectverband met infiltrerenvanhemelwater.IndeCirculaire Interventiewaarden Bodemsaneringstaanstreef-en
intervenriewaarden voorgrondengrondwater.Hetkaraktervandezeregelingisdat
pasnadehandeling,dusachteraf,gekeken
wordtofsprakeisvaneenverontreiniging.
Zoalshiervoor isbesproken kunnenvoor
milieubeschermingsgebiedenanderenormen

Leidt infiltratie tot verontreiniging?
Ofinfiltratie leidttoteenverontreiniging
isafhankelijk vandegekozendefinitie van
'verontreinigd'.Strikt wettelijk gezienispas
sprakevaneen bodemverontreiniging,
wanneerdegeconstateerdeverontreinigingop
basisvandeCirculaire Interventiewaarden
Bodemsanering alsernstige verontreiniging
betiteld moetworden.Ernstigeverontreinigingendienengesaneerd teworden.Voor
grondgeldtdatsprakeisvaneenernstige
verontreiniging alsmeerdan25kubiekemeter
bodemtotbovendeinterventiewaarde verontreinigd is.Voorgrondwater issprakevaneen
ernstigeverontreiniging alsmeerdan100
kubiekemeterbodemvolumeverontreinigdis
totbovendeinterventiewaarde.Omdergelijke
grotevolumenbodemtotbovende(hoge)
interventiewaaiden teverontreinigen met
infiltratie vanafstromend hemelwater moet
het infiltratieoppervlak zeergrootende
concentratieverontreinigendestoffen inhet
infiltrerende warerzeerhoogzijn.Algemeen
kangesteld wordendatinfiltratie vanhemelwaterinprincipenooitzalleiden toteen
verontreiniging indezinvandeWetbodembescherming.
Hiervoor werdenvierrheoretischedefinitiesvanverontreinigd geformuleerd. Demate
waarinsprakeisvaneenverontreinigingis
afhankelijk vandegekozendefinitie. Inpraktijk blijkt datalleensprakeisvaneenverontreinigingalsdenormen wordenoverschreden.
Inhetonderzoekwordtaangeslotenbijde
opvattingdateenoverschrijdingvanstreefwaardenindebodemeenminder duurzame
oplossingvormtendusinstrijd ismetde
zorgplichtbepalingen.Doordeverschillende
waterbeheerders actiefbij afkoppelen en infiltrerentebetrekken kanoverditsoortzaken
overeensremming verkregenworden.
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Waar wordt verontreinigd?
In praktijk wordt onder het reservoir
meestal een laag van humusrijk zand ofteelaarde van zo'n 30cm 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 ofslechts 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 reinigingslaagkan alleen tot onderdeel van de infiltratievoorzieninggerekend worden als de reinigingslaag speciaal isaangelegd om het water te
zuiveren en qua samenstelling afwijkt van de

oorspronkelijke bodem en na het verstrijken
van de levensduur degehele voorziening, dus
inclusiefdereinigingslaag, vervangen wordt.
Indien aan deze voorwaarden wordt
voldaan kan gesteld worden dat onafhankelijk
van degekozen definitie van verontreinigd
alleen in de oorspronkelijke bodem sprake kan
zijn van een verontreiniging.

Conclusies en aanbevelingen
Hoewel de huidige wetgeving veel onduidelijkheden bevat, vormr deze wetgeving in
principe geen belemmering voor infiltratie.
Infiltratie zal in principe nooit leiden tot een
verontreiniging in dezin van de Wet bodembescherming. Indien dit toch leidt tot een te
saneren verontreiniging zal dit pas achteraf,
dus na infiltratie vastgesteld kunnen worden,
immers de in deWet bodembescherming
geformuleerde streef- en interventiewaarden is
een controlerend mechanisme achteraf vooraf
worden dus geen regels gesteld.
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MAKIA
MAKIAstaat voor Model terAnalyse van
Kwaliteitseffecten door Infiltratie bij Afkoppeling.MAKIAiseen spreadsheetmodel, uitgevoerd in EXCEL,waarin grond- en waterconcenttaties voor 20bodemlaagjes en vier
tijdstappen berekend worden.
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In het afstudeeronderzoek van llja deWolf(zievoriac artikel) iseen model ontwikkeld (in EXCEL'.
waarmee deinvloed van verontreinigingen in het hemelwateropde bodemkwaliteit kan worden
bepaald. Uit her onderzoek blijkt dat naftaleen en hexachloorhcxanen problemen kunnen opleveren
endat cadmium, zmk,jiuoranthecu, chryseen enfenantreen in iegaten gehouden moeten worden.
Verder bleek dat een rcmujingslaaa van eenhalve meter beteraansluit bij een duurzame benadering
dan ecu reinigingslaag van 30cm.
Aß). 1
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Afbeelding 1 geeft een schematisch overzicht van een infiltratiesysteem bestaande uit
een onder- ofbovengrondse infiltratievoorziening. In het model, MAKIAgenaamd, zijn
de verschillende aspecten en processen in het
infiltratiesysteem met eenvoudige relaties
beschreven. Het model beschrijft kwaliteitseffecten van infiltratie opgrond en grondwater voor zware metalen en organische
microverontreinigingen (OMIVE).

Henmodelenvoordepraktijk
relevanteuitkomsten

Tot op heden isweinig onderzoek gedaan
aan kwaliteitsaspecten bij infilrrarie van
afsrromend hemelwater. In deze studie is
daarom onderzocht aan welke normen
voldaan moet worden bij infiltratie van
hemelwater en iseen model ontwikkeld om de
effecten van verschillende kwaliteiten hemelwater te kunnen toetsen aan de normen. Dit
artikel behandelt het ontwikkelde model,
identificeert probleem- en aandachtsstoffen en
gaat in op de verschillende aspecten van de
reinigingslaag.

In de rapportage wordt aangesloten bij de
opvatting dat een overschrijding van streefwaarden in de bodem onder de reinigingslaag
een minder duurzame oplossing vormt en dus
in strijd ismet dezorgplichtbepalingen. Op
basis van het redelijkheidsbeginsel en afstemming tussen waterbeheerders zal echter ook
bij overschrijdingen vanstreefwaarden geïnfiltreerd mogen worden. *

In tabel 1 staan deprocessen, die in het
model meegenomen zijn. Er isgeprobeerd de
processen zoeenvoudig mogelijk mathematisch te beschrijven, maar wel zodat de modeluitkomsten nog betrouwbaar zijn.

Deverschillendedelenenbenamingvanhetin/iItratiesysteem.
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