
Uitwendig wassen van motorvoertuigen 

 
Het voorstel van de UvW om in paragraaf 3.3.2 onder voorwaarden toe te 
staan dat afvalwater dat afkomstig is van het uitwendig wassen van 
motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmid-
delen zijn toegepast, in de bodem wordt geloosd ook als dit vaker dan 
eenmaal per week gebeurt, is niet overgenomen. De bedoeling van het 
betreffende voorschrift, dat het wassen moet plaatsvinden op een 
bodembeschermende voorziening, is nu juist om het in de bodem geraken 
van het waswater te voorkómen. De UvW stelt terecht vast dat in veel 
situaties op het platteland, waar geen riolering aanwezig is, geen 
toegestane lozingsroute voor het waswater resteert en lozing op het 
oppervlaktewater, dat tot 1 januari 2013 op grond van het Lozingenbesluit 
open teelt en veehouderij nog was toegestaan, alleen nog maar bij 
vergunning legaliseerbaar is. Lozing van dit waswater op het oppervlakte-
water heeft echter niet de voorkeur. Met het oog op het door de UvW 
gesignaleerde probleem is met de wijziging van het Besluit per 1 januari 
2013 geregeld dat er geen bodembeschermende voorziening vereist is als 
er niet vaker dan eenmaal per week een motorvoertuig of werktuig wordt 
gewassen. Het waswater mag dan in de bodem geraken. In aanvulling 
daarop is in het dit wijzigingsbesluit opgenomen dat, indien er in die 
situatie toch wordt gewassen op een bodembeschermende voorziening, 
het waswater alsnog in de bodem mag worden geloosd. Dit lozen wordt 
dus toegestaan in situaties waarin er niet vaker dan eenmaal per week 
een motorvoertuig of werktuig wordt gewassen. Hiermee is er voor het 
overgrote deel van de agrarische bedrijven een werkbare oplossing 
waarbij de milieurisico’s beperkt zijn. Het voorstel van de UvW om dit 
lozen ook toe te staan wanneer er vaker dan eenmaal per week een 
motorvoertuig of werktuig wordt gewassen zou leiden tot een te groot 
risico voor de bodem. 


