Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
De afgelopen zomer is bijzonder weinig regen gevallen. Een van de effecten hiervan is
dat er in ons gebied weinig verversing geweest van het aanwezige oppervlaktewater.
Water is wel het gebied binnengelaten, maar zelden weggepompt. Vervuiling heeft
daardoor het gebied niet kunnen verlaten.
Sinds 2011 is er regelgeving via het besluit Lozing Buiten Inrichtingen over het lozen
van afvalwater voor pleziervaartuigen. Deze regeling komt er op neer dat “grijs” water
van bijvoorbeeld spoelbak of keuken aan boord nog in het oppervlaktewater geloosd
kan worden, WC-water zeker niet. Verontreiniging door fecaliën wordt zo voorkomen.
Ons hebben berichten bereikt dat de afgelopen periode toch veel recreatiewater
behoorlijk is vervuild met fecaliën, door (waarschijnlijk) illegale wc-lozingen vanuit
pleziervaartuigen.
Vragen
1. Zijn er in het algemeen al gegevens bekend over de algemene vervuilingsgraad van
het oppervlaktewater in Delfland gedurende de afgelopen droge periode? Of worden
deze nog verkregen uit onderzoek?
Antwoord:
Door middel van het reguliere monitoringsprogramma volgt Delfland de waterkwaliteit
intensief, op belangrijke punten in het watersysteem. Algemene evaluatie van de
waterkwaliteit vindt plaats middels de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage. Er zijn geen
specifieke gegevens van (extra) vervuiling door pleziervaart bekend.
2. Heeft Delfland een beleid ontwikkeld naar aanleiding van bovengenoemd besluit?
Zo ja, welke rol en verantwoordelijkheid heeft Delfland voor dit onderwerp en is
hierop handhaving van toepassing?; zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Delfland is net zoals voor andere lozingen in het oppervlaktewater, bevoegd gezag en
kan “lozers” aanspreken en optreden tegen ongewenste situaties.
Delfland heeft geen specifiek beleid op dit onderwerp. Gezien de beperkte
doorvaarthoogten in het gebied is de hoeveelheid boten met een toilet aan boord
uiterst beperkt.
3. Zijn er specifieke metingen bekend bij Delfland over deze vermoedelijke vervuiling?
Zijn er metingen bekend op vermoedelijke concentratiepunten, zoals
binnenhavens?
Antwoord:
Er zijn geen specifieke metingen verricht om de invloed van pleziervaart op de
waterkwaliteit te bepalen, omdat er geen meldingen zijn geweest die hier aanleiding
toe geven (zie beantwoording vraag 6).
4. Heeft Delfland controle gedaan op pleziervaartuigen, op het daadwerkelijk lozen
van WC-water dan wel de mogelijkheid om WC-water te lozen op het
oppervlaktewater? Heeft Delfland voorlichting gedaan bij de doelgroepen?

Antwoord:
Er zijn de laatste tijd geen fysieke controles gedaan op pleziervaartuigen. De inzet van
toezicht en handhaving vindt plaats op basis van (bestuurlijk vastgestelde) prioriteiten.
De ernst en omvang van de (mogelijke) lozing vanuit de pleziervaart in Delflands
gebied is zodanig gering dat dit de beperkte inzet rechtvaardigt.
5. Welke gegevens heeft U voor afnamepunten van toiletwater bij Delfland,
bijvoorbeeld bij havens? Zijn dit er volgens U voldoende?
Antwoord:
Er zijn in Nederland meer dan 300 geregistreerde afnamepunten waarvan zeker 5 in
het gebied van Delfland. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit er meer en beschikt elke goed
uitgeruste haven over een afnamepunt. Bij Delfland zijn geen exacte gegevens bekend.
Delfland heeft geen signalen dat dit niet voldoende zou zijn.
6. Zijn er meldingen bij Delfland bekend over deze vervuiling?
Antwoord:
Er zijn geen meldingen bekend over specifieke vervuiling door pleziervaart en/of
scheepvaart in het algemeen.
Deze vragen zijn opgesteld Leon Hombergen in samenwerking met fractie PvdA
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