Wet- en regelgeving

HUDO’s
Diverse Scoutinggroepen maken tijdens hun kamp gebruik van HUDO’s of latrines. Op sommige
kampeerterreinen zijn er ook geen andere sanitaire voorzieningen. Er bestaat vaak onduidelijkheid
over de mogelijkheid om HUDO’s te gebruiken.
Wettelijk kader
Op grond van het lozingenbesluit wordt soms aangenomen dat HUDO’s niet zijn toegestaan. Bij
HUDO’s is echter geen sprake van het lozen van afvalwater en zodoende is het lozingenbesluit hierop
niet van toepassing. Ook andere wetgeving, zoals de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming
en het Meststoffenbesluit levert geen beperking op omdat deze wetgeving niet van toepassing is op
menselijke meststoffen.
Veel terreinbeheerders en gemeenten geven ook aan niet in te zien waarom HUDO’s niet zouden
mogen. De milieubelasting is minimaal en vaak is in het veld niet te zien dat er van HUDO’s
gebruikgemaakt wordt. Het bouwen van een toiletgebouw levert een veel grotere belasting op en zorgt
voor ontsierde bebouwing in het landschap. Het huren van dixi’s legt een zware last op de
kampbegroting. Ook het ministerie van Defensie heeft in maart 2003 besloten dat bij oefeningen
latrines in principe zijn toegestaan, maar de terreinbeheerder kan anders beslissen.
Een landelijk verbod op het gebruik van HUDO’s ontbreekt, maar er kunnen wel een aantal andere
beperkingen zijn voor het gebruik van HUDO’s .
Ligging in een waterwingebied
Is het terrein gelegen in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied, dan kan de
provinciale milieuverordening verplichten dat een vergunning nodig is voor graafwerkzaamheden en
dus het maken van een HUDO. Bij de provincie is de ligging van de waterwingebieden op te vragen.
Ook zijn deze op veel provinciale websites te vinden. De provinciale milieuverordening is ook bij de
provincie op te vragen.
Bestemmingsplan
In veel bestemmingsplannen buitengebied is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor onder
andere graafactiviteiten. Het graven van HUDO’s kan hier onder vallen. Het bestemmingsplan dat
geldend is voor het terrein, is op te vragen bij de gemeente. In archeologisch waardevolle gebieden is
soms graven helemaal verboden en kunnen dus ook geen HUDO’s gemaakt worden.
Eigenaar
Het kan natuurlijk ook zijn dat de eigenaar niet instemt met het maken van HUDO’s. Overleg met en
toestemming van de eigenaar is nodig.
Volksgezondheid
Heeft een terrein een beperkte oppervlakte dan kan het voor de volksgezondheid niet wenselijk zijn
om HUDO’s te graven. Er moet voorkomen worden dat oude plekken weer gebruikt worden voordat
een goede compostering heeft plaatsgevonden. Een beleid hiervoor zal het terrein zelf moeten
vaststellen.
Kampeerwetgeving
Voor 1 november 2005 stond in de Wet op de Openluchtrecreatie aangegeven hoeveel en welk soort
sanitaire voorziening op kampeerterreinen noodzakelijk waren. Met de wijziging van de wet zijn deze
bepalingen geschrapt. Dit betekent dat het de beheerder vrij is om te bepalen hoe met het sanitair
wordt omgegaan.
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Meer informatie
• provinciale overheden en gemeenten
• informatie over het maken van HUDO’s
• lozingenbesluit
• Wet milieubeheer
• Wet bodembescherming
• Meststoffenbesluit
• Infoblad lozingen
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Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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