
Samenvattende tekst 
Algemeen  
DCMR en OZHZ geven invulling aan de uitvoering van VTH-taken m.b.t. indirecte lozingen. Zij doen  
dit in nauwe afstemming met de belanghebbende waterschappen (beheerders 
rioolwaterzuiveringsinstallaties) en gemeenten (rioolbeheerders).    
 
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 betrokken waterschappen kiezen er voor om (vooralsnog) niet deel te nemen aan regionale 
uitvoeringsdiensten. Wel richten zij zich op het komen tot een doelmatige samenwerking met de 
regionale uitvoeringsdiensten. Zij respecteren en ondersteunen de inspanningen van DCMR en OZHZ 
om te komen tot een eigenstandige en gedegen uitvoering van VTH-taken m.b.t. indirecte lozingen. In 
beginsel voeren de waterschappen geen toezicht uit voor of namens de regionale uitvoeringsdiensten. 
Wel bieden zij ondersteuning in de vorm van advisering (bijvoorbeeld bij  risicoanalyses, priortering 
toezicht) en bijstand (bijvoorbeeld bij  het traceren van onvoorziene, risicovolle lozingen).  
 
Er vindt geen formele dienstverlening over en weer plaats; er zijn geen 
dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Wel zijn werkafspraken gemaakt op directieniveau. Op die 
wijze kan snel worden ingespeeld op veranderingen.  
 
Centraal bij de aanpak staat voor DCMR: “Zelf oppakken en invullen van de nieuwe taak in goede 
samenspraak met de waterbeheerders en de rioolbeheerders.” 
 
Werkafspraken calamiteiten, afwijkend influent, afvalwater dat niet voldoet aan de lozingseisen en 
lozing van bluswater 
Vanaf de formele overdracht van VTH-taken met betrekking tot indirect lozingen in 2009 groeide de 
behoefte om te komen tot werkafspraken over afstemming bij de noodzakelijke, gezamenlijke  inzet 
van de betrokken diensten bij  

- calamiteiten,  

- afwijkend influent,  
- afvalwater dat niet voldoet aan de lozingseisen en  

lozing van bluswater.  
In de periode 2013-2014 zijn daartoe werkafspraken opgesteld, gecommuniceerd, periodiek 
geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
De werkafspraken zijn in blokschema’s weergegeven, waarvan de inhoud voor zich spreekt. De 
ervaring leert dat zij die in voorkomende gevallen de instructies raadplegen, snel de juiste 
contactpersonen voor afstemming weten te benaderen en daarmee de juiste aanpak volgen.  
 
Werkafspraken vergunningverlening 
Voor het bevoegd gezag (i.c. deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland) geeft DCMR 
uitvoering aan de regulering van indirecte (afvalwater)lozingen.  DCMR is belast met het opstellen van 
(delen) van Omgevingsvergunningen, ontheffingen of het opleggen van maatwerkvoorschriften. 
De waterbeheerders hebben 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. DCMR en waterbeheerders willen daar waar gewenst  kennis delen bij het 
voorbereiden van de vereiste vergunningen en toestemmingen, zowel op grond van de wettelijke 
adviesrol als vrijwillig in situaties waarin geen sprake is van een wettelijke adviesrol. 
 
DCMR en de betrokken waterschappen hebben werkafspraken gemaakt om de advisering praktisch in 
te vullen. De bijgevoegde overeenkomst vormt een voorbeeld van het maken en vastleggen van 
dergelijke afspraken.  



 
 
Project indirecte lozingen; samenwerking. 
De uitvoering van  VTH-taken  met betrekking tot indirecte lozingen is projectmatig opgepakt binnen 
de DCMR.  
Het project indirecte lozingen is gestart om  te komen tot een gedegen en gestructureerde uitvoering 
van de taken rondom indirecte lozingen  De controles richten zich op alle aspecten van het thema 
indirecte lozingen. Alle afvalwaterstromen worden in beeld gebracht. De resultaten vormen ook een 
basis voor prioritering. (Overigens vinden er ook buiten dit project  controles op afvalwater plaats).  
Binnen het project is ook aandacht voor actualisatie van vergunningen en de noodzaak voor het 
opleggen van maatwerk. 
De aanpak van het project voorziet in nauwe afstemming met de waterbeheerders en rioolbeheerders, 
zodat sprake is van optimale kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen. Daartoe vindt periodiek 
strategisch en operationeel overleg plaats. In deze overleggen kunnen kennis, knelpunten, kansen, 
verwachtingen en wensen worden gedeeld.  
 
 


