
 

 

Meldingsformulier besluit lozen buiten inrichtingen 
 

Met dit formulier kunt u een melding doen van een lozing op het oppervlaktewater op grond van 

het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing op 

lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting  (een bedrijf, inclusief 

landbouwbedrijven) plaatsvinden. Als u een lozing wilt melden op de riolering of in de bodem, 

kunt u een formulier vinden bij de gemeente, de milieudienst.  Ook kunt u gebruik maken van de 

website www.Omgevingsloket.nl. 

 

Heeft u vragen over het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken via 

telefoonnummer 010 45 37 300. 

De melding Besluit lozen buiten inrichtingen 

U moet een melding doen op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen als u een van de 

volgende lozingen gaat uitvoeren: 

- lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering 

- lozen van grondwater bij ontwatering (zoals bronbemaling) 

- lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam 

- lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere 

onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals een brug) 

- lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende 

voorziening 

- lozen bij de op- en overslag van inerte goederen (zoals bakstenen of zand) 

 

Sommige lozingen (zoals de lozing in oppervlaktewater, van regenwater dat niet afkomstig is van 

een bodembeschermende voorziening) hoeft u niet te melden. Deze lijst is niet volledig, er zijn 

lozingen die zelden voorkomen, die ook meldingsplichtig zijn. Dit staat in het Besluit. Als u niet 

weet of uw activiteit meldingsplichtig is kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken 

via telefoonnummer 010 45 37 300. 

Termijn 

U moet de melding in de meeste gevallen ten minste 4 weken voor aanvang van de lozing doen.  

Er zijn enkele uitzonderingen : 

- lozen van grondwater vanaf een bodemsanering die volgens het Besluit uniforme saneringen 

mag aanvangen na verloop van 5 werkdagen na de BUS-melding: u meldt de lozing ten 

minste 5 werkdagen voor aanvang. 

- lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur maar ten hoogste 8 weken duurt: 

u meldt de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang. 

Nadat u uw melding heeft ingediend kan het hoogheemraadschap op basis van uw 

meldingenformulier aanvullende maatwerkvoorschriften stellen ter bescherming van de 

waterkwaliteit. 

Zo werkt het 

- vul het formulier in voor zover nodig 

- voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer 

- onderteken het formulier 

- verstuur het formulier inclusief bijlagen naar het Hoogheemraadschap.  

 

 

www.omgevingsloket.nl
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Inleiding 

Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. Als bij de vraag een bijlage (!) hoort, dan is dit 

aangegeven. 

 

1.1 Gegevens van de melder 

 

Organisatie/bedrijf  :       

 

Naam en voorletter(s) :       

 

Adres    :       

 

Postcode   :       

 

Woonplaats   :       

 

Telefoonnummer  :       

 

E-mailadres   :       

 

1.2 Ondertekening 

 

Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord. 

 

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld 

 

Datum    :       

 

Plaats    :       

 

 

Handtekening   :  

 

 

 

Deze melding bestaat uit 

 

Blad 1 (verplicht)  :  ja  

Blad 2    :  ja   nee 

 

Aantal bijgevoegde bijlagen :       

 
1.3 Melding versturen 

 

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende meldingsformulier inclusief de bijlagen per e-mail 

naar vergunningen@hhsk.nl of per post naar: Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard, afdeling Publiekszaken, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam 

 

 

1. Algemene gegevens 

1. Algemene gegevens 

mailto:vergunningen@hhsk.nl
Koenraad
Getypte tekst
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2. Activiteiten 

 

2a Omschrijf de activiteiten en de aard van de lozing(en) 
 

      

 

2b Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten? 
 

Activiteit   :       

 

Begindatum (dd/mm/jjjj) :       

 

Einddatum (dd/mm/jjjj) :       

 

Geef eventueel in een bijlage aan als er verschillende activiteiten zijn. 

 

2c Heeft u, voor lozingen bij bodemsaneringen, een BUS-melding bij de 
gemeente of de milieudienst gedaan? 
 

 ja 

 

Datum BUS-melding  :       

 

 nee 

 n.v.t. 

 

2d Wat is de omvang van de lozing(en)? 
 

      m3 per uur 

      m3 totaal 

 

Geef aan wat de concentratie van stoffen is die wordt geloosd: 

 

      

 

2e Welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat het oppervlaktewater 

niet wordt verontreinigd? 
 

      

 

3. Type melding 

 

Gaat het om een nieuwe lozing of om een wijziging van een bestaande lozing? 

 

 Nieuwe lozing 

 

 Wijziging van een bestaande lozing 

 

Blad 1: Algemene gegevens voor alle meldingen 

Koenraad
Getypte tekst

Koenraad
Getypte tekst
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4. Locatie van de activiteiten 

 

Vul in voor zover mogelijk 

 

Adres    :       

 

Postcode en plaats  :       

 

Kadastrale gegevens 

Gemeente   :       

Sectie    :       

Nummer   :       

 

 

Overige locatiegegevens 

Naam  

oppervlaktewaterlichaam :       

 

X/Y-coördinaten  :       

 

Bijlage: 

Geef in een bijlage de locatie van de activiteiten aan. Dit kan met een situatietekening, kaart 

(zoals kadastrale kaart, Google Maps, Bing Maps of OpenStreetMap), foto of ander geschikt 

middel om de precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te geven. 

Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van de kaart is ongeveer 1:1.000, 

maar u mag een andere schaal gebruiken als hierdoor een beter beeld van de omgeving van de 

activiteit wordt gegeven.
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Blad 2. Gegevens bij specifieke activiteiten 

 

5. Lozingen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel alleen in als u een of meer van de volgende activiteiten wilt uitvoeren; 

 

1. lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam;  

 

2. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, 

conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten; 

 

3. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van sloop-, renovatie- en 

nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten; 

 

4. lozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen of 

baggerwerkzaamheden in dat oppervlaktewaterlichaam. 

 

5.1 Lozen van huishoudelijk afvalwater 

 

5.1a Wat is het aantal inwonerequivalenten (i.e.) dat wordt geloosd? (1 i.e. komt overeen met 

het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op een dag geproduceerd wordt) 

 

       

 

5.1b Op welke wijze wordt het afvalwater behandeld? 

 

      

 

Wordt het afvalwater door een septictank geleid?   ja /  nee 

 

Inhoud septictank:       m3    

 

5.2 Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en 

andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten 

 

5.2a Welke technieken, stoffen en conserveringsmiddelen gaat u toepassen? 

 

Reinigingstechniek:       

 

Bestaande ondergrond incl. bestaande conserveringslaag: 

 

Nieuw toe te passen conserveringsmiddel:  

 

 

5.2b Hoeveel ontvetters gaat u toepassen? 
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5.3 Lozen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste 
objecten 

 

Bijlage nummer: 

 

5.3a Voeg als bijlage toe: een werkplan; waarin u aangeeft op welke wijze u voorkomt dat er 

stoffen in het oppervlaktewater geraken. 

 

5.4 Lozen ten gevolge van ontgravingen of baggerwerkzaamheden 

 

5.4a Wat is de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem? 

 

 Boven de interventiewaarde 

 

 Onder de interventiewaarde 

 

Bijlage nummer:  

 

Voeg, als de kwaliteit van de waterbodem de interventiewaarden overschrijdt, als bijlage toe: een 

werkplan, waarin u aangeeft op welke wijze u voorkomt dat het oppervlaktewater wordt 

verontreinigd door de baggerwerkzaamheden. 

Op de website hhsk.nl vindt u de regelgeving: “Beleidsregel waterbodems” van het 

hoogheemraadschap. Hierin staan de eisen waaraan het werkplan voor baggerwerkzaamheden, 

moeten voldoen. 
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