
<<  NB: Op deze site staan twee versies van een aanvraagformulier, namelijk een korte en lange versie. Dit is 
de korte versie. De voorbeelden zijn bedoeld als een handreiking.  Het is aan de aanvrager om een keuze te 
maken voor het te hanteren formulier en zelf waar nodig aanpassingen te maken in het formulier. >> 
 
 
 
 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 
 

voor (wijziging van) een vergunning ingevolge de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) 

 
 
 
De aanvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de 
Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.  
Uit deze bepalingen volgt dat de aanvraag in <…>-voud moet worden ingediend. Wanneer u bijlagen 
toevoegt dienen die ook in <…>-voud te worden toegezonden.  
 
 
Het adres is: <NAW Waterkwaliteitsbeheerder> 
 
 
Om te voorkomen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, verdient nauwkeurige invulling 
aanbeveling. 
 
Wilt u de aanvraag eerst in concept toe sturen? Wij kunnen dan beoordelen of de gegevens en bijlagen 
tezamen een volledig beeld van de lozing / activiteit opleveren. 
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1 ALGEMENE INFORMATIE 

   
1.1 Naam aanvrager  

 Naam van de aanvrager: ........................................................................... 
 Postadres: ........................................................................... 
 Postcode: ........................................................................... 
 Plaats: ........................................................................... 
   
 Telefoon: ........................................................................... 
 Telefax: ........................................................................... 
1.2 Algemene informatie van de bedrijfslocatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

 Naam van het bedrijf: ........................................................................... 
 Adres: ........................................................................... 
 Postcode: ........................................................................... 
 Plaats: ........................................................................... 
 Gemeente: ………………………………………………… 
 Telefoon: ........................................................................... 
 Telefax: ........................................................................... 
   
 Kadastrale ligging van het bedrijf: (Voeg een situatietekening bij) 
 Gemeente: ......................................................................................................  
 Sectie:.........................nr.(s): ......................................................................... 
 Zie bijlage nr: ................................................... 
1.3 Contactpersoon  

 Naam contactpersoon: ........................................................................... 
 Functie contactpersoon: ........................................................................... 
 Telefoon: ........................................................................... 
 Telefax: ........................................................................... 
 E-mail adres: ........................................................................... 
1.4 Overige gegevens   

 Indien het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel dient u  ter verificatie een 
kopie van de inschrijving in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel  te overleggen 
(in enkelvoud). 

 zie bijlage nr.: ....................................... 

1.5 Wat is de datum en kenmerk van de eerder 
verleende vergunningen (Wvo, Wwh en WM)? 
Ook eventuele wijzigingsbesluiten noemen 

 ◊ ja, verleend door: 
........................................ 
datum: ….-….-….  

     reg. nr.: 
....................................................... 

1.6 Beschikt u over een vergunning in het kader van 
de Wet Milieubeheer (Wm) of heeft u een Wm-
vergunning aangevraagd? 
Zo ja, bij welke instantie? 

 ◊ Wm vergunning van ..-..-…., kenmerk….. 
◊ nee, want 

........................................................……. 
◊ aangevraagd op: .... - .... - .... 

 bij: ……………………………………… 
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2 AARD VAN HET BEDRIJF 

2.1 Behoort het bedrijf of een onderdeel daarvan 
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd tot 
een door de IPPC aangewezen categorieën? 

 ◊ nee 
◊ ja, namelijk: 

3 AFVALWATERSTROMEN 

3.1 Indien er op oppervlaktewater wordt geloosd, geef 
dan de naam van dit oppervlaktewater. 

 naam:  

3.2 Geef een beschrijving van de wijze waarop de lozing 
wordt vastgesteld (meetfrequentie, meetmethode, 
meetvoorzieningen, etc.) en geregistreerd en de 
wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd. 

 ◊ zie bijlage nr.: ……………... 
 

 
4 KOELWATER 

4.1 Wordt er koelwater geloosd?  ◊ nee, ga verder met vraag 5 
◊ ja, ga verder met vraag 4.2 

4.2 Van wat voor soort koelsysteem wordt gebruik 
gemaakt? 

 ◊ recirculatiekoeling 
◊ doorstroomkoeling 
◊ ……. 

4.3 Vindt de lozing van koelwater continu of discontinu 
plaats? Geef de temperatuur, de warmtevracht, de 
continuïteit en het debiet. 
(Bij meerdere koelwater waterstromen uitsplitsen per 
stroom). 
 
Eventueel bijlage toevoegen 

 Koelwaterdeelstroom…………. : 
◊ Temperatuur  

Maximaal ……°C 
Dag gemiddeld ……°C 

◊ Warmtevracht 
Maximaal ……MW 
Dag gemiddeld ……MW 

◊ Diameter lozingspijp …m 
◊ Debiet (continu) 

gemiddeld:  . . . m3/etm 
maximaal:  . . . . m3/s 

◊ Debiet (discontinu) 
. . . . keer per jaar 
. . . . m3 afvalwater per keer 
maximaal:  . . . . m3/s 

zie bijlage nr.:.. 
4.4 Hoe wordt het koelsysteem en de leidingen 

gereinigd( periodiek of continu)? Hoe vaak en op 
welke wijze? Komen hier afvalstoffen bij vrij?  
  
 

 ◊ Chemicaliën dosering 
◊ Thermoshock 
◊ Mechanische reiniging 

 . . . . keer per jaar 
 . . . . m3 afvalwater per keer 

◊ zie bijlage nr.:.. 
4.5 Loost  u meer dan 5000m3/uur of onttrekt u  meer 

dan 100m3/uur? 
 ◊ nee, ga verder met vraag 11 

◊ ja ,maar beschik al over een Wwh 
vergunning, ga verder met vraag 11 

◊ onttrekking 
…. debiet m3/s 
…. snelheid m/s 
…. Getroffen maatregelen 

◊ lozing 
…. debiet m3/s 
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…. snelheid m/s 
 
 
5 OVERIG AFVALWATER 

5.1 Wordt er andere afvalwaterstromen met een 
warmtevracht geloosd? 
Bijv. effluent biologische zuivering, ketelspuiwater. 

 ◊ nee, ga verder met vraag 6 
◊ ja , ga verder met vraag 5.2 

5.2 Vindt de lozing van de afvalwaterstroom continu of 
discontinu plaats? Geef de temperatuur, de 
warmtevracht, de continuïteit en het debiet. 
(Bij meerdere (proces)afvalwaterstromen uitsplitsen 
per stroom.) 
 
Eventueel bijlage toevoegen 

 Procesafvalwater deelstroom…………. : 
◊ Temperatuur  

Maximaal ……°C 
Dag gemiddeld ……°C 

◊ Warmtevracht 
Maximaal ……MW 
Dag gemiddeld ……MW 

◊ Diameter lozingspijp …m 
◊ Debiet (continu) 

gemiddeld:  . . . m3/etm 
maximaal:  . . . . m3/s 

◊ Debiet (discontinu) 
. . . . keer per jaar 
. . . . m3 afvalwater per keer 
maximaal:  . . . . m3/s 

◊ zie bijlage nr.:.. 
6 SNELTOETS 

 
  

 Geef een beschrijving van uitvoering van de sneltoets uit het CIW rapport “beoordelingsystematiek 
warmtelozingen. 
De toets en de benodigde waterkwaliteitsgegevens op www.wateremissies.nl. Vervolgens onder:  
onder 'thema's'; dan 'industriele emissies'; vervolgens: taakveld 'Taskforce koelwater'. 
Voor de uitvoering van de toets moet u uw lozingsgegevens (het debiet en de temperatuur van de 
lozing) en de waterkwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater waarop u loost invullen. Op basis 
van de sneltoets voldoet u al of niet aan het beoordelingskader. 

 

 
 
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende bescheiden, 
te weten  . . . . . bijlagen in … -voud, naar waarheid te hebben ingevuld. 
    
    
plaats: 
................................................................................................................................................................... 
datum: 
.................................................................................................................................................................. 
    
    
handtekening: 
....................................................................................................................................................... 
    
naam en functie (in blokletters): 
.......................................................................................................................... 
    
telefoon: 
............................................................................................................................................................... 

http://www.wateremissies.nl/
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