
 
 

 
 

\\ff\1 
DCMR 
milieudienst 
Rijnmond 

81200952 

 
 
 
 
 

 

· Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Hoogheemraadschap van 

Delfland 
 
 
 
 
 

Werkafspraken  advisering indirecte lozingen 
DCMR Milieudienst Rijnmond, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap 

van Schieland. 



• 

Inleiding 
 
 

Ondergetekenden: 

 
1.  DCMR Milieudienst Rijnmond, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Deelen, 

Afdelingshoofd Gemeenten en MKB, verder te noemen de milieudienst; 
 

2. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heer ing. R.Th.J. Bouwman, hoofd Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, 
verder te noemen de waterbeheerder; 

 
3. Waterschap Hollandse Delta, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer IJ Dekker, 

afdelingshoofd Vergunningverlening, verder te noemen de waterbeheerder; 

 
4. Hoogheemraadschap van Delfland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevrouw mr. A.I.L. 

Kooiman, sectorhoofd Vergunningen en Handhaving, verder te noemen de waterbeheerder; 
 

Ondergetekenden, hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen; 

Overwegen het volgende: 

 
inwerkingtreding van de Waterwet bevoegd gezag op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet 
De waterbeheerders waren voor bepaalde lozingen op het openbaar rioolstelsel tot de 
verontreiniging oppervlaktewateren in samenhang met het Besluit ex artikel 1, tweede lid en artikel 
31, vierde lid Wet verontreiniging oppervlaktewateren.  Dit zijn de hierna genoemde indirecte 
lozingen of indirecte afvalwaterlozingen; 

 
Bij het van kracht worden van de Waterwet is de bevoegdheid voor regulering, toezicht en 
handhaving van alle indirecte afvalwaterlozingen neergelegd bij het bevoegd gezag voor de Wet 
milieubeheer. 

 
In het geval dat de gemeente het bevoegd gezag is, worden de voorschriften ten aanzien van het 
indirect lozen van afvalwater door de gemeente of de provincie opgenomen in de vergunningen op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 
Bepaalde indirecte afvalwaterlozingen kunnen vanwege de aard, samenstelling en/of hoeveelheid 
van de meegevoerde stoffen een negatieve invloed hebben op de doelmatige werking van de door 
de waterbeheerders  beheerde rioolwaterzuiveringsinstallaties  (rwzi's) en de kwaliteit van het 
oppervlaktewater waarop de desbetreffende rwzi's lozen. 

 
De waterbeheerders  hebben belang bij de doelmatige werking van de rwzi en hebben een wettelijk 
vastgestelde resultaatverplichting ten aanzien van het behalen van waterkwaliteitsdoelstellingen in 
oppervlaktewaterlichamen  binnen vastgestelde termijnen; 

 
De waterbeheerders hebben daarmee een belang bij een adequate regulering van indirecte 
afvalwaterlozingen.  Hiervoor beschikken de waterbeheerders over een wettelijk adviesrecht bij het 
verlenen van vergunningen indien daarvan een indirecte lozing deel uitmaakt. 

 
De waterbeheerders beschikken over specifieke kennis op het gebied van regulering met 
betrekking tot deze afvalwaterlozingen en willen deze kennis inbrengen bij het voorbereiden van de 
vereiste vergunningen en toestemmingen, zowel op grond van haar wettelijke adviesrol als 
vrijwillig in situaties waarin geen sprake is van een wettelijke adviesroL 

 
DCMR Milieudienst Rijnmond is namens de gemeenten en de provincie belast met het opstellen van 
(delen) van Omgevingsvergunningen, ontheffingen of het opleggen van maatwerkvoorschriften. 

 
Partijen willen de bovenomschreven samenwerking  met betrekking tot vergunningverlening  van 
indirecte lozingen overeenkomstig de navolgende werkafspraken vorm geven met als doel de 
dienstverlening  richting burger en ondernemer te optimaliseren. 

 

 
komen het volgende overeen: 
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Werkafspraken  indirecte lozingen 
 

1. Algemeen 
 

Artikel 1.1. Doel van de werkafspraken 
Het vastleggen van afspraken waaronder de waterbeheerders en de milieudienst samenwerken en 
elkaar adviseren met betrekking tot vergunningverlening van de indirecte lozingen. 

 
Artikel 1.2 Inwerkingtreding 
Deze werkafspraken treden in werking één dag na ondertekening van dit document. 

 
Artikel 1.3 Basis overeenkomst 
Deze afspraken vinden hun basis in een wilsovereenstemming van partijen. 

 
Artikel 1.4 Binding 
Partijen zullen zich over en weer gedragen conform de inhoud, strekking en geest van de Wet 
milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. 

 
Artikel 1.5 Kosten 
De in deze werkafspraken genoemde diensten worden zonder verrekening van kosten uitgevoerd. 

 
Artikel 1.6 Onvoorziene omstandigheden 
Indien als gevolg van een wijziging van de wet- en regelgeving dan wel anderszins een situatie 
ontstaat waarin deze afspraken niet voorzien, overleggen partijen zo spoedig mogelijk over de 
daaruit voortvloeiende consequenties en de eventueel te nemen maatregelen, om zoveel mogelijk 
recht te doen aan de oorspronkelijke bedoelingen van partijen. 

 
Artikel 1.7 Rapportage en evaluatie 
Deze afspraken worden aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat ieder kalenderjaar 

een evaluatiemoment wordt vastgesteld. Dit evaluatiemoment zal op een nog nader vast te stellen 
datum plaatsvinden. 
Tijdens voornoemde evaluatie zal in overeenstemming worden bepaald of op de huidige manier 
wordt doorgegaan of dat nieuwe en/of aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. 
De milieudienst neemt het initiatief tot evaluatie. 

 
Artikel 1.8 Beëindiging 

Partijen kunnen de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
kalendermaanden. 

 
2. Advisering 

 
Artikel 2.1 Advisering 

 
Ondersteuning op het gebied van vergunningverlening houdt in het op verzoek van het bevoegd 
gezag uitbrengen van een advies door de waterbeheerder en het tijdig ter beschikking stellen 
daarvan aan het bevoegd gezag; 

 
De milieudienst zorgt ervoor dat de waterbeheerder  onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf 
werkdagen, in kennis wordt gesteld van de ontvangst van vergunningaanvragen  voor indirecte 
lozingen of het voornemen tot het aanvragen van een vergunning voor een indirecte lozing 
waarvoor de milieudienst de waterbeheerder om advies vraagt. 

Met de kennisgeving wordt tevens een afschrift verzonden van betrokken stukken en bescheiden; 

De adviseur van de waterbeheerder en de vergunningverlener  milieudienst stemmen gezamenlijk 

de te volgen procedure af. (zie 2.2, 2.3 en 2.4) 
 

Bij advisering stelt de adviseur van de waterbeheerder  het advies op. Het aanleveren van een 
advies gebeurt per e-mail (word formaat) naar het email adres van de behandelende 
vergunningverlener van milieudienst. Bij bindend advies ontvangt de milieudienst tevens een 
ondertekend exemplaar. 
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De waterbeheerder levert het gevraagde advies uiterlijk 3 weken na de datum waarop de 
waterbeheerder het verzoek om advies heeft ontvangen. 

 
Artikel 2.2 Bindend advies 
Als de wettelijk bindende advisering door de waterbeheerder bij de behandeling van aanvragen 
voor indirecte lozingen van toepassing is, geldt het volgende: 

 
De waterbeheerder  wordt volledig betrokken bij de omgevingsvergunningprocedure  (start bij 

vooroverleg tot opstellen waterparagraaf in considerans + voorschriften en het behandelen 
zienswijzen). Het wettelijk bindend advies is van toepassing bij de in bijlage 1, onder A 
genoemde bedrijfscategorieën. De DCMR is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
termijnen. 

 
Artikel 2.3 Overig advies 
Bij de overige Omgevingsvergunningen geldt het volgende: 

 
De waterbeheerder neemt niet deel aan het vooroverleg. Op basis van de aard van de 
lozingssituatie geeft de waterbeheerder advies over de door de milieudienst gemaakte 
beoordeling van de indirecte lozing, de waterparagraaf in de considerans en de voorschriften. 
Het betreft de in bijlage 1, onder B genoemde indirecte lozingen. 
DCMR levert considerans en voorschriften de waterbeheerder geeft hierop advies. 

 
Artikel 2.4 Vrijwillig advies 
De milieudienst kan de waterbeheerder verzoeken om advies bij indirecte lozingen die bijvoorbeeld 
onder Algemene Maatregelen van Bestuur vallen of vraagt de waterbeheerder om advies voor 
indirecte lozingen bij het opstellen van ontheffingen krachtens artikel 10.63 van de Wet 
milieubeheer. 
(Te denken valt hier aan indirecte lozingen die onder het Activiteitenbesluit vallen of het Besluit 
lozen buiten inrichtingen.) 

 
Op basis van de aard van de lozingssituatie geeft de waterbeheerder advies over de door de 
milieudienst gemaakte beoordeling van de indirecte lozing, de waterparagraaf in de 
considerans en de voorschriften. 
DCMR levert considerans en voorschriften, de waterbeheerder geeft hierop advies. 

 
Artikel 2.5 Procedure en termijnen 
De diensten worden uitgevoerd conform de wettelijke procedures en termijnen en overeenkomstig 
werkafspraken. 

 
Artikel 2.6 Afwijking van het advies 
Indien de milieudienst wenst af te wijken van het door de waterbeheerder opgestelde advies, zal ze 

hierover eerst informeel met de waterbeheerder  overleggen. Indien dit niet leidt 
tot overeenstemming, kunnen de formele wettelijke inspraakmogelijkheden  (zienswijze, bezwaar 
en beroep) volgen. 

 
Artikel 2.7  Bezwaar en beroep 
De waterbeheerder ondersteunt de milieudienst bij de behandeling van bezwaar- en 
beroepschriften tegen besluiten op het gebied van de indirecte lozingen waarvoor de 
waterbeheerder advies heeft geleverd. 
In dat geval maken milieudienst en de waterbeheerder onderling afspraken over de wijze van 
ondersteuning en de termijn waarbinnen een eventueel advies moet worden aangeleverd 
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Bijlage 1: Bedrijfscategorieën 
 

Behorend bij werkafspraken advisering indirecte lozingen. 
 

Indeling in categorieën van lozingen zoals bedoeld in artikel 2.2. A: Bedrijven 

als bedoeld in artikel 2.2. 

• lozingen die de doelmatige werking van de RWZI kunnen belemmeren of de 
kwaliteitsdoelstellingen  van het oppervlaktewater  laten overschrijden 

• IPPC-bedrijven; 
• bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde  vervuilingswaarde van 

5.000 inwonerequivalenten (i.e.) of meer lozen, alsmede bedrijven die gemiddeld per jaar 
meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen (inclusief gebruikt koelwater); 

 
B: Bedrijven als bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 

 
• (petro-)chemische industrie; 

ertsverwerkende industrie; 
• vatenwasserijen  en tank(auto-)cleaningbedrijven; 

bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken, te weten 
afvalverbrandingsinstallaties  en grote afvalverwerkers. 
bodemsaneringen; 

zuivel 1voedingsmiddelenindustrie. 
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