‘Waterschappen pakken
Omgevingswet verschillend op’
Tussen waterschappen bestaan verschillen in het handhaven van milieuregels. Dat is een van de conclusies van de bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet die de KAVB onlangs
hield. De KAVB is niet gelukkig met de gang van zaken. ‘Het mag
niet zo zijn dat er door de Omgevingswet wezenlijke verschillen
ontstaan tussen de regio’s.’
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D

e nieuwe Omgevingswet bevat de
regels voor ruimtelijke ordening,
milieu en natuur. Deze wet is al officieel goedgekeurd maar treedt in 2018 in werking. De nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten. Met de nieuwe Omgevingswet wil
het kabinet de verschillende plannen voor de
leefomgeving beter op elkaar afstemmen en
vereenvoudigen. Gemeenten, provincies en
waterschappen krijgen door deze wet meer
ruimte om een eigen interpretatie van de regels
te geven op lokaal of regionaal niveau. Verder
biedt de wet meer ruimte voor ideeën van
ondernemers omdat het doel voorop staat en
niet het middel.
De wet wordt aangevuld met vier Algemene
Maatregelen van Bestuur die de huidige 120
AMvB’s vervangen. Voor de agrarische sector
is het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)
van belang. De inhoud van deze AMvB’s wordt
nu opgesteld. Burgers, maatschappelijke instellingen en belangenorganisaties kunnen hun
zienswijze geven.
De KAVB hield op 29 augustus in Hillegom
een bijeenkomst om de knelpunten te inventariseren. Tijdens die bijeenkomst bleek al
dat de nieuwe Omgevingswet tal van activiteiten raakt. Zo spelen onder meer erfafspoeling,
lozing van drainagewater en bemesting een rol.
Onder de huidige wet- en regelgeving mogen
bedrijven onder voorwaarden lozen op het
oppervlaktewater. In de toekomst is lozen op
het vuilwaterriool verplicht, al kan een waterschap overigens afwijken door maatwerkregels
voor te schrijven.

de Omgevingswet. Dat levert grote verschillen
op. Waterschappen interpreteren de regels
op hun eigen wijze, zo bleek uit de ervaringen
van de aanwezige kwekers en broeiers. In een
aantal regio’s is constructief overleg tussen
het waterschap en de sector over de methode waarop het doel wordt bereikt. In andere
regio’s wordt strikt de wet nageleefd en is geen
discussie mogelijk.
Overleg is nodig, vindt de KAVB, want in de
praktijk blijkt lozing op het riool niet voor
iedereen haalbaar. In sommige delen van het
land zijn bedrijven in het buitengebied aangewezen op een septictank, in andere delen
van het land is de capaciteit van het riool
onvoldoende om bijvoorbeeld spoelwater
af te voeren. Uitrijden over het land is geen
optie als dat land niet in eigendom is of als
het land niet naast het bedrijf ligt. Ook broeibedrijven mogen overtollig water evenmin
lozen op het oppervlaktewater. “Wat moeten

we dan doen? Opdrinken?”, schamperde een
van de aanwezigen.

ALTERNATIEVEN
Peter Knippels, beleidsmedewerker bodem en
water van de KAVB, concludeerde dat er grote
verschillen bestaan tussen waterschappen als
het gaat om overleg en handhaving. “De wens
van de sector is om aan de voorwaarden van
de nieuwe wet te voldoen, maar het initiatief
om met alternatieven te komen moet bij de
sector liggen”, zo stelde hij vast. Knippels voegde eraan toe dat er meer meewerkende waterschappen zijn dan strikte regelhandhavers.
Verder hoopt hij dat de overheid met een landelijke aanpak komt. “Decentrale invulling van de
regels is niet handig als dit betekent dat we overal
het wiel opnieuw moeten uitvinden. En het mag
niet zo zijn dat er door de Omgevingswet wezenlijke verschillen ontstaan tussen de regio’s.”
Een ander punt dat voor veel vragen zorgt, is
de meldingsplicht en mededelingsplicht voor
milieubelastende en lozingsactiviteiten. Onduidelijk is of die melding elke keer moet worden
gedaan, ook als het gaat om herhaalde uitvoering van werkzaamheden.
De KAVB heeft een zienswijze geformuleerd
waarin zij de vragen en opmerkingen uit de
bijeenkomst in Hillegom hebben opgenomen. De branche organisatie neemt de ervaringen uit de sector ook mee in het overleg
met vertegenwoordigers van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Uiteindelijk stelt
dit ministerie de AMvB op.

ERVARING
Vooruitlopend op de stelselwijziging doen
provincies, gemeenten en waterschappen nu
al ervaring op met het werken in de geest van
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Het tegengaan van erfafspoeling is een opgave in de nieuwe Omgevingswet
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