Postbus 195, 9640 AD Veendam
Telefoonnummer (0598) 693 00
Faxnummer (0598) 693 893

Meldingsformulier
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Gegevens te verstrekken bij een melding ingevolge de Waterwet voor huishoudelijke lozingen,
afkomstig van een woning, op oppervlaktewater.
Lees voor het invullen van het formulier ook de toelichting op pagina 4.

Tenaamstelling

1a. Tenaamstelling
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Gemeente
Telefoonnummer
E- mailadres

1b. Lozingsadres
Adres
Postcode en plaats
Gemeente
Kadastrale aanduiding:

Gemeente
Sectie(s)
Nr(s)

1c. Contactpersoon
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Gemeente
Telefoonnummer
E- mailadres

Bestaande, nieuwe of tijdelijke lozing

2a. Betreft de aanvraag een wijziging van een bestaande, nieuwe of tijdelijke lozing?
Bestaand (voor 1 maart 1997)

Nieuw (na 1 maart 1997)
Tijdelijk

2b. Vanaf welke datum vindt de lozing plaats of zal deze gaan plaatsvinden?
Datum:
2c. Indien het een wijziging van een bestaande lozing betreft, wat is dan de reden van de aanvraag?

Vergroting van het volume van de lozing
Andere samenstelling van de lozing

Andere plaats van de lozing
Andere reden, namelijk

2d. Is voor de lozing reeds eerder een lozingsvergunning verleend? Zo ja, een kopie overleggen.
Nee

Ja, door:

Datum :
Registratienummer :

2e. Afstand tot het riool

Bestaande lozing

Wat is de afstand van het gebouw waaruit geloosd wordt
tot de riolering?

m.

Nieuwe lozing

Wat is de afstand vanaf de perceelsgrens tot de riolering?

m.

Oppervlaktewater

3.

Naam of omschrijving van het oppervlaktewater waarop geloosd wordt:

Afvalwaterstromen

4.

Welke soorten afvalwater worden geloosd in de situatie waarvoor de melding wordt ingediend?

Huishoudelijk afvalwater

Hemelwater

Zwembadwater

Overig afvalwater, zoals

Van hoeveel personen is het huishoudelijk afvalwater

Zuiveringstechnische voorzieningen

5a. Welke voorziening(en) zijn/worden getroffen voor de behandeling van het afvalwater?

IBA klasse 1(septic tank) m

3

.m

3

IBA klasse 2
IBA klasse 3A
IBA klasse 3B

Ander systeem, namelijk

.

Verplichte bijlagen:
Van de hiervoor genoemde installatie(s) moet(en) beschrijvingen en tekeningen worden
meegestuurd, alsmede beschikbare zuiveringsprestaties of een bewijs van attest.
5b. Wie is de leverancier van de IBA?

5c. Wie gaat het onderhoud aan de IBA beheren?

Leverancier
Lozer
Anders, namelijk

Onvoorziene gebeurtenissen

6.

Welke maatregelen gaat u treffen om extra lozingen/verontreinigingen t.g.v. storingen,
schoonmaken, herstelwerkzaamheden e.d. te voorkomen?

Opmerkingen

7.

Hieronder is ruimte voor opmerkingen en/of toelichtingen.

Ondertekening

8.

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende
bescheiden, te weten bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:
Datum:
Handtekening melder:

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:
beschrijving en/of tekening van de IBA
overzichtstekening van de afvalstromen, ligging IBA en lozingspunt
zuiveringsprestaties en/of certificaat

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Dit formulier in enkelvoud, inclusief de bijlage(n), opsturen naar:
Waterschap Hunze en Aa’s
Afdeling Schoon Water
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoonnummer 0598-693 800
en vragen naar een vergunningverlener van de afdeling Schoon Water.

Toelichting op het meldingsformulier
Het is belangrijk dat het formulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld en met de gevraagde bijlagen
wordt verzonden aan het waterschap. In gecompliceerde gevallen is het verstandig om contact op te
nemen met het waterschap om te overleggen of de ingevulde gegevens voldoende zijn voor acceptatie
van de melding.
Vanaf 1 januari 2008 is het Besluit lozing afvalwater huishoudens van kracht. Dit besluit is van
toepassing op lozingen van afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. Als er binnen 40 meter
van de perceelsgrens geen vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk aanwezig is, is lozing op het
oppervlaktewater toegestaan. Deze nieuwe lozingen moeten gemeld worden. Dit moet minimaal 6
weken voor de plaatsing van de zuiveringstechnische voorziening gebeuren. Met deze melding krijgt
het waterschap inzicht in de huishoudens die met behulp van een zuiveringstechnische voorziening
lozen op het oppervlaktewater. Met het indienen van deze melding voldoet u aan de verplichting van
het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
1. Hier moeten de gegevens komen van degene die de melding doet en waar de lozing plaatsvindt. Het
kan zijn dat u loost op oppervlaktewater met een bijzondere bescherming. Als u hierop loost zult u een
zuiveringstechnische voorziening met een hoger rendement aan moeten leggen.
2. De afstand vanaf uw perceelsgrens tot aan het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch
werk is van belang om te weten of u mag lozen op het oppervlaktewater. Als de afstand van uw
perceelsgrens tot aan het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter
bedraagt mag u op het oppervlaktewater lozen. Deze lozing dient wel gezuiverd te worden door een
IBA. Als de afstand minder dan 40 meter bedraagt moet de gemeente uw perceel in het kader van de
zorgplicht aansluiten op het vuilwaterriool. De aansluiting van het lozingspunt tot aan het riool moet u
zelf regelen.
3 en 4. Deze vraag heeft tot doel inzicht te geven waar geloosd wordt en om welk soort afvalwater het
gaat.
5a. Hier wordt aangegeven via welke zuiveringsvoorziening u het afvalwater gaat lozen. Van belang is
te weten dat huishoudelijk afvalwater te allen tijden gezuiverd moet worden door een IBA, voordat het
geloosd wordt op het oppervlaktewater. Voor lozing van bedrijfsafvalwater (ook van huishoudelijke
aard) is een lozingsvergunning nodig. Daarvoor is deze melding onvoldoende en moet u contact
opnemen met het waterschap.
Hemelwater en grondwater mogen niet op een IBA lozen. Deze mogen ongesaneerd op
oppervlaktewater geloosd worden.
Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater is minimaal een IBA klasse 1 verplicht. Voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater op water met een bijzondere bescherming is een IBA met een hogere klasse
verplicht. Als een IBA CE gecertificeerd is, dient hiervan een bewijs meegestuurd te worden en
eventuele analysegegevens waaruit de werking van het systeem blijkt. Er dient ook een tekening van
de IBA te worden meegestuurd, waarop duidelijk de werking van de IBA te zien is.
5b en 5c. Hier dient u aan te geven wie de leverancier is van de IBA. Tevens dient u aan te geven wie
de IBA onderhoudt. Belangrijk is dat een IBA altijd goed toegankelijk moet zijn voor controle en
onderhoud.
7. Hier is nog de ruimte voor opmerkingen waarvan u denkt dat die van belang zijn en nog niet aan bod
zijn gekomen in de vragen. Ook kunt u een toelichting geven op de ingevulde gegevens en bijlagen.
Voor directe vragen kunt u altijd contact opnemen met het waterschap
8. Hierin geeft u aan dat alles naar waarheid is ingevuld. Tevens is het adres aangegeven waarnaar u
dit formulier in enkelvoud moet opsturen.
In de bijlagen moet een tekening komen met daarop aangegeven waar de afvalstromen vandaan
komen, waar de IBA ligt en waar het lozingspunt is op het oppervlaktewater. Tevens wordt bij vraag 5
al een beschrijving en/of tekening van de IBA verwacht. Als ze aanwezig zijn moeten er ook
zuiveringsprestaties en/of attest van de IBA opgestuurd worden.

