
Motie Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart 
 
Agendapunt: 8 Programmabegroting 2020 / onderdeel programma Water 
 
Aan de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta in vergadering bijeen te Ridderkerk 
op woensdag 11 december 2019 
 
Ingediend door: H. Wiersma-den Dulk namens fracties PvdA, Water Natuurlijk en Natuur 

 
Constaterende dat: 
- Sinds 1 januari 2009 is er een lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaart van kracht is en 

slechts een klein deel van de pleziervaart gebruik maakt van de voorzieningen; 
- Een verplichting om toiletwater af te geven in de havens er niet is; 
- Jaarlijks mensen ziek kunnen worden door het zwemmen in recreatiewater en deze 

gezondheidsproblemen voor een deel veroorzaakt kunnen worden door de pleziervaart die hun 

toiletwater lozen; 
 

Overwegende dat: 
- Waterschap Hollandse Delta naar minimaal aanvaardbaar zwemwater streeft; 
- Deze wetenschap een proactieve houding vereist van het waterschap; 
- In de Havengelden middelen zijn opgenomen voor deze voorzieningen, maar slechts weinig 

schepen hiervan gebruik maken omdat controle ontbreekt; 

- Het voorkomen van vervuiling van water een kerntaak van het waterschap is; 
- Binnen de formatie van het Waterschap hiertoe mensen zijn aangesteld voor handhaving; 
- De Recreatiegebieden op Voorne Putten, zoals de Brielse Maas als pilot kunnen dienen en een 

landelijk voorbeeld kunnen zijn om de watersporters te verzoeken hun toiletwater voor 100 % 
af te geven in de daartoe bestemde voorzieningen in de jachthavens; 
 

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden: 
 
1. Om illegale lozingen in recreatiewater op de agenda te zetten bij de gemeentes op Voorne-

Putten en in overleg met netwerkpartners en de watersport, het gebruik van de voorzieningen 

voor de verplichte afgifte van het toiletwater in het jaar 2020 te stimuleren en uit te breiden op 
Voorne-Putten en met name voor de Brielse Maas; 

2 Daarbij als uitgangspunt te nemen dat de vervuiler betaalt; 

3. De aanpak een jaar na invoering op doelmatigheid en doeltreffendheid te evalueren; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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