Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Introductie
Inleiding
Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van
het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag is. Het besluit
lozen buiten inrichting is van toepassing op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting
(een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden. Indien u uw activiteiten niet terug kunt vinden
in dit meldingsformulier kan dit betekenen dat uw activiteit niet meldingsplichtig is, dat de gemeente
Purmerend geen bevoegd gezag is of dat u een vergunning nodig heeft voor uw activiteit in het kader
van de Waterwet. Voor het onttrekken van grondwater en lozen op het oppervlaktewater dient u vooraf
contact op te nemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (072-582 8282 of
info@hhnk.nl). Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de gemeente Purmerend (0299452452).
De melding Besluit lozen buiten inrichtingen
U dient een melding bij ons te doen indien u een van de onderstaande activiteiten gaat uitvoeren:
Lozen van grondwater ten gevolge van bodemsanering en proefbronnering:
 in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool (zogenaamde schoonwaterstelsels);
 op of in de bodem;
 in het vuilwaterriool bij een proefbronnering.
Lozen van grondwater bij ontwatering (langer dan 48 uur):
 in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool;
 in het vuilwaterriool.
Lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en
provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken:
 in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool.
Lozen van huishoudelijk afvalwater:
 indien u huishoudelijk afvalwater gaat lozen dient u contact op te nemen met de gemeente
Purmerend (alleen nieuwe lozingen).
Lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere
onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
 op of in de bodem;
 in het vuilwaterriool.
Lozen ten gevolge van het uitwendig wassen van motorvoertuigen op een bodembeschermende
voorziening:
 deze plaatsen zijn niet aanwezig buiten inrichtingen in de gemeente Purmerend.
Lozen van afvalwater ten gevolge van opslaan en overslaan van goederen:
 in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool;
 in het vuilwaterriool.
Lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening.
Termijn
U moet de melding in de meeste gevallen ten minste vier werken voor aanvang van de lozing
indienen. Hierop zijn enkele uitzonderingen:
 lozen van grondwater vanaf een bodemsanering die volgens het Besluit uniforme saneringen
mag aanvangen na verloop van vijf werkdagen na de BUS-melding: u dient de lozing ten
minste vijf werkdagen voor aanvang te melden;
 lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur maar ten hoogste acht weken
duurt: u dient de lozing ten minste vijf werkdagen voor aanvang te melden.
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1. Algemene gegevens
Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. Als bij de vraag een bijlage hoort, dan is dit
aangegeven.

1.

Gegevens van de melder
Organisatie/bedrijf:
Naam en voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

2.
Vul in voor
zover
mogelijk

Locatie van de activiteiten
Adres:
Postcode en plaats:
Kadastrale gegevens:

Bijlage

Gemeente:

sectie:

nummer(s):

Gemeente:

sectie:

nummer(s):

Let op bij deze vraag dient u een situatietekening, kaart of foto toe te voegen.
Gebruik een situatietekening, kaart, 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 1:10.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag
eventueel een andere schaal gebruikt worden.

3.

Periode van de activiteiten
Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?
Activiteit:
Begindatum: dd/mm/jjjj

Einddatum: dd/mm/jjjj

Activiteit:
Begindatum: dd/mm/jjjj

Einddatum: dd/mm/jjjj

Activiteit:
Begindatum: dd/mm/jjjj
Geef zo nodig een toelichting
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Einddatum: dd/mm/jjjj

4.
Geef een korte
omschrijving

Activiteiten
4a Omschrijf de aard van de lozing(en)

3
4b Omschrijf de omvang van de lozing(en) (in m )

5.

Type melding
Gaat het om een nieuwe lozing of om een wijziging van een bestaande lozing?
o
o

Nieuwe lozing
Wijziging van een bestaande lozing
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2. Specifieke gegevens
Vul dit onderdeel alleen in als u een of meer van de in de introductie genoemde activiteiten wilt
uitvoeren:

1.
Zie bijlage

Zie bijlage

Lozen bij bodemsanering en proefbronnering
Lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde
vuilwaterriool
1.1 Vindt er visuele verontreiniging plaats?

0 Ja

0 Nee 1

1.2 Overschrijdt het gehalte aan naftaleen in enig
steekmonster de 0,2 microgram per liter?

0 Ja

0 Nee

1.3 Overschrijdt het gehalte aan PAK's in enig
steekmonster de 1 microgram per liter?

0 Ja

0 Nee

1.4 Wordt in enig steekmonster de emissiewaarden
van bijlage 1, tabel 1 bij de formulier overschreden?

0 Ja

0 Nee

0 Ja

0 Nee

Lozen op of in de bodem
1.5 Wordt in enig steekmonster het gehalte aan stoffen
in de streefwaarden van bijlage 1, tabel 2 overschreden?
Lozen in het vuilwaterriool bij een proefbronnering
(Lozen in het vuilwaterriool is alleen toegestaan indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om in
een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het
transport van afvalwater, niet zijnde vuilwaterriool te lozen.)
1.6 Overschrijdt het gehalte aan onopgeloste stoffen
in enig steekmonster de 300 milligram per liter?

Maatwerk

2.

0 Ja

0 Nee

2

Indien u bij vraag 1.2, 1.3, 1.4 of 1.5 Ja heeft aangevinkt kunt u een verzoek tot
maatwerkvoorschriften indienen bij de gemeente Purmerend. Dit kan alleen indien de genoemde
waarden/gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden
bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met
een hogere waarde/gehalte. Voor het lozen in het vuilwaterriool vanuit een bodemsanering dient
u altijd maatwerkvoorschriften aan te vragen. Het invullen van deze melding is niet voldoende.

Lozen van grondwater bij ontwatering (langer dan 48 uur)
Lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde
vuilwaterriool
2.1 Overschrijdt het gehalte onopgeloste stoffen in enig
steekmonster de 50 milligram per liter?

0 Ja

0 Nee

2.2 Overschrijdt het ijzergehalte in enig steekmonster
de 5 milligram per liter?

0 Ja

0 Nee

0 Ja

0 Nee

Lozen in het vuilwaterriool
2.3 Overschrijdt u de termijn van 8 weken
aaneengesloten lozen?
2.4 Overschrijdt u de geloosde hoeveelheid van
1

Indien er visuele verontreiniging plaatsvindt is het niet toegestaan om te lozen in een voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde vuilwaterriool.
2
Indien het gehalte aan onopgeloste stoffen de 300 milligram overschrijdt is het niet toegestaan op het
vuilwaterriool te lozen.
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Maatwerk

3.

5 kubieke meter per uur?

0 Ja

0 Nee

2.5 Overschrijdt het gehalte onopgeloste stoffen
in enig steekmonster de 300 milligram per liter?

0 Ja

0 Nee

3

Indien u bij vraag 2.1, 2.2, 2.3 of 2.4 Ja heeft aangevinkt kunt u een verzoek tot
maatwerkvoorschriften indienen bij de gemeente Purmerend. Dit kan alleen indien de genoemde
waarden/gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt
en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hogere
waarde/gehalte.

Lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde kom
gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen,
viaducten en andere kunstwerken
Lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde
vuilwaterriool
3.1 Is het lozen op of in de bodem mogelijk?

4.

0 Ja 4

Lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of
andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
(gevelreiniging/graffitiverwijdering/periodieke reiniging gladde gevels)
4.1 Betreffen de werkzaamheden reinigingswerkzaamheden
welke periodiek worden uitgevoerd waarbij uitsluitend
vuilafzetting wordt verwijderd? (werkzaamheden vergelijkbaar
met ramenlappen/periodieke reiniging gladde gevels)
0 Ja

Maatwerk

0 Nee

0 Nee

Lozen op of in de bodem of in het vuilwaterriool
Het lozen op of in de bodem of in een vuilwaterriool is verboden. Bij maatwerkvoorschrift kan de
gemeente Purmerend het lozen op of in de bodem of in een vuilwaterriool toestaan, indien het
belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en
eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen op of in de bodem of in een vuilwaterriool
verzet. U kunt hiervoor apart een verzoek indienen bij de gemeente Purmerend.

5.

Lozen bij opslaan en overslaan van goederen
Lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde
vuilwaterriool
5.1 Vindt uw lozing plaats ten gevolge van het op5
en overslaan van inerte goederen , van het tijdelijk
op- en overslaan van zout voor het strooien op wegen,
van goederen die vrijkomen bij een werk of van goederen
die nodig zijn in een werk?

0 Ja

0 Nee

5.2 Is het afvalwater in contact geweest met de
opgeslagen goederen?

0 Ja

0 Nee

5.3 Overschrijdt het gehalte onopgeloste stoffen
in enig steekmonster de 300 milligram per liter?

0 Ja

0 Nee 7

6

Lozen in het vuilwaterriool
3

Indien het gehalte aan onopgeloste stoffen de 300 milligram overschrijdt is het niet toegestaan op het
vuilwaterriool te lozen.
4
Indien het redelijkerwijs mogelijk is om op of in de bodem te lozen dan dient u hiervan gebruik te maken.
Hiervan hoeft u geen melding te doen.
5
Zie artikel 2.6 van de Regeling lozen buiten inrichtingen.
6
Indien u nee heeft geantwoord is dit meldingsformulier niet van toepassing.
7
Indien het gehalte aan onopgeloste stoffen de 300 milligram overschrijdt is het niet toegestaan op het
vuilwaterriool te lozen.
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6.

8

0 Nee

5.4 Is het lozen op of in de bodem mogelijk?

0 Ja

5.5 Overschrijdt het gehalte onopgeloste stoffen
in enig steekmonster de 300 milligram per liter?

0 Ja

0 Nee 9

0 Ja

0 Nee

Lozen bij calamiteitenoefeningen
6.1 Betreft de lozing van afvalwater afkomstig van een
calamiteitenoefening?

3. Ondertekening
Vul dit onderdeel van het formulier altijd in. U ondertekent en verstuurt de melding inclusief
bijlagen.

1.

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:
Aantal bijgevoegde bijlagen:

2.

Melding versturen
Stuur alle ingevulde onderdelen van het meldingsformulier inclusief de bijlagen per email of per
post naar de gemeente Purmerend.
Adres:
Postbus 15
1440 AA Purmerend
E-mailadres:
registratuur@purmerend.nl

8

Indien het redelijkerwijs mogelijk is om op of in de bodem te lozen dan dient u hiervan gebruik te maken.
Hiervan hoeft u geen melding te doen.
9
Indien het gehalte aan onopgeloste stoffen de 300 milligram overschrijdt is het niet toegestaan op het
vuilwaterriool te lozen.
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