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SAMENVATTING 

 

In 2007 zijn door RWS voor een aantal branches, landelijke toezichtplannen geschreven. Ook zijn diverse 

checklists en uitvoeringskaders gemaakt. De diverse documenten zijn gebruikt voor het 

kwaliteitsmanagement systeem (KMS) en voor een groot deel op het RWS kader geplaatst. 

 

De officiële status en het gebruik is wisselend per document. Daarnaast verdienen de documenten een 

up-date omdat enerzijds de wet- en regelgeving is aangepast en anderzijds doordat binnen RWS steeds 

verder gewerkt wordt aan het slimmer, uniformer en efficiënter uitvoeren van het werk.  

 

Een toezichtplan beschrijft de wijze waarop RWS het toezicht uitvoert op een bepaalde bron of activiteit. 

Een branchetoezichtplan bestaat uit een algemeen deel en vier delen voor de betreffende branche, bron 

of activiteit: 

 

0)  Algemene introductie   (handhavingsbeleid RWS, toelichting toezichtplannen) 

 

1) RWS visie en beleid    

 

2)  Strategisch deel   (omschrijving, risicobeoordeling, strategie) 

 

3)  Tactisch deel    (aanpak en in te zetten instrumenten) 

 

4) Operationeel deel   (richtlijnen voor toezicht, checklists, etc.) 

 

5) Regionaal deel (optioneel)  (afwijkingen per regio of bedrijf, maatwerk) 

 

 

Dit toezichtplan (TP) richt zich op de lozingen door rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) door waterschappen op 

Rijkswater. Tevens vallen de lozingen van enkele kleine particuliere rwzi’s onder dit toezichtplan. 

 

In dit TP is de overgang van de regels voor rwzi’s vanuit de Waterwet, Waterbesluit en Waterregeling 

naar het Activiteitenbesluit milieubeheer meegenomen.  
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0) VAN VISIE NAAR UITVOERING: OVERZICHT 

Binnen de PDCA-cyclus bestaan meerdere producten van visie naar uitvoering. De relatie daartussen 

wordt in figuur 1 weergegeven. In de navolgende paragrafen wordt hierop een toelichting gegeven. 

 
 

In de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus zijn alle onderdelen met elkaar verbonden. Vanuit een landelijke 

visie volgen een strategie, een tactiek, een uitvoeringsdeel. Van hoofdlijn (landelijk, branches) naar 

individuele situaties (regionaal, objectniveau). Van planning naar monitoring en aanpassing van de 

strategie, etc., etc. 

 

Alle genoemde producten staan met elkaar in verband en vormen een levendig geheel. Voeden elkaar 

continu met informatie, zodat een continue leercirkel ontstaat. 

 

Niet alle onderdelen kunnen tegelijkertijd worden herzien, vandaar dat de status momenteel niet overal 

gelijk is: 

 

Visie 2009, update door AgVH 

Strategie RWS breed 2000: CIW nota, aangevuld met onderdelen van bv KMS. 

ILT kaders etc. 

Risicobeoordeling (Rianth, 

coma) 

2007: landelijke Rianth sessie ‘milieuwetten’ 

2009: landelijke Rianth sessie “niet milieuwetten” 

2012: per deelonderwerp risicobeoordelingen (soms deel van 

regionale/individuele toezichtplannen) nalevingmeting (zie 

www.ivw.nl). 

Strategie per branche 

(landelijke TZP) 

2007: koelwater, scheepswerven, bodem 

2012: (ontwikkelagenda) beheer, LOTV, koelwater, rwzi’s, 

systeemgericht toezicht, Brzo 

Landelijke TPA’s  2012: aanpassingen per onderdeel, deels landelijk, deels 

regionaal. In UP kader worden ontwikkelingen bijeengebracht 

Protocollen, checklists 2007: met KMS  

2012: diverse regionale protocollen 

  

 

 

 

 

Visie

Strategie

beleidsplan

Tactiek/Operationeel

toezichtplan

Jaarplan UP

Planning regio

Uitvoering

Monitoring

Evaluatie

Landelijk 

TPA

regionaal 
TPA/TZP

protocollen

checklists

risicobeoordeling

naleving

prioritering

etc.

wet- en regelgeving

politiek/bestuurlijk

organisatie

toezicht

sanctie

sanctiestrategie
 

http://www.ivw.nl/
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1) RWS VISIE EN BELEID HANDHAVING 

1.1) Missie en doelen  

 

De doelen van VV en HH voor de Waterwet zijn: 

1. Veiligheid, doorstroming 

2. Schoon water en waterbodem  

 

Het opstellen en handhaven van regels is één van de instrumenten die RWS inzet om deze doelen te 

realiseren, op een risicogestuurde, RWS-breed uniforme en efficiënte manier. Hierbij is het uitgangspunt 

dat de vervuiler/gebruiker betaalt, de stand der techniek wordt toegepast en regels worden nageleefd. 

 

Vanuit wet- en regelgeving worden vergunningen opgesteld of, voor zover nodig, maatwerk gevraagd bij 

algemene regels. Het houden van toezicht hierop en de eventuele handhaving heeft als doel om de 

naleving daarvan te bevorderen.  

 

Daarnaast werkt RWS eraan om minder arbeidsintensief, professioneel -dat wil zeggen de plan-do-check-

act cyclus doorlopend-, publieksgericht, uniform en corporate het werk uit te voeren. Hierbij wordt indien 

mogelijk en effectief gebruik gemaakt van ‘de markt’. 

 

In 2009 is de visie voor vergunningverlening en handhaving door de AgVH (adviesgroep 

Vergunningverlening en Handhaving) aangepast. Zie onderstaande samenvatting.  

 
 

 

Kernwaarden 

 Resultaatgedreven; Slagvaardig, risicogestuurd werken, afgesproken programma’s (obv risico’s en 

speerpunten) worden uitgevoerd in meetbare resultaten (100 %PIN). 

 Aanspreekbaar; Intern/extern, communicatie staat centraal, open 

 Dienstverlenend; Duidelijk herkenbaar, zichtbaar en merkbaar aanwezig, publieksgericht en politiek bewust, 

gericht op maatschappelijke risico’s. 

 Integer; Bewust van kwetsbare positie. Betrouwbaar, hanteert en bewaakt de normen, uniform werken, 

eenduidige keuzes op basis van uniforme afweging, transparant naar binnen en buiten. 

 Ondernemend; Pro-actief, zelfbewust, initiator voor vernieuwing (1 loket, systeemgericht vergunnen en 

handhaven). 

 

Kernkwaliteiten 

 Ondernemend; Pro-actief, zelfbewust, initiator voor vernieuwing (1 loket, systeemgericht vergunnen en 

handhaven). 

 Kwalitatief, hoogwaardige en tijdige producten; Professioneel, flexibel, in lijn met kerntaak, voortrekkersrol. 

 

VV en HH bij RWS is toonaangevend, 

publieksgericht en betrouwbaar 

in samenwerking met 

bedrijven, burgers, NGO’s en 

(bestuurlijke) partners. 

Vlot in proces en deskundig in afhandeling

VV en HH bij RWS is toonaangevend, 

publieksgericht en betrouwbaar 

in samenwerking met 

bedrijven, burgers, NGO’s en 

(bestuurlijke) partners. 

Vlot in proces en deskundig in afhandeling

Resultaatgedreven
Aanspreekbaar
Dienstverlenend

Integer
Ondernemend

Resultaatgedreven
Aanspreekbaar
Dienstverlenend

Integer
Ondernemend

kwalitatief, hoogwaardige en 

tijdige producten

Management en medewerkers deskundig

en vernieuwend

Werkt samen en in de keten

Pro-actief communiceren

Efficient en oplossingsgericht

kwalitatief, hoogwaardige en 

tijdige producten

Management en medewerkers deskundig

en vernieuwend

Werkt samen en in de keten

Pro-actief communiceren

Efficient en oplossingsgericht

Het toepassen en het bevorderen van de 

naleving van wet-en regelgeving, 

waardoor een belangrijke bijdrage wordt

geleverd aan een schoon, vlot en veilig

(gebruik van ons) infrastructureel netwerk. 

Vergunningverlening en Handhaving draagt

zo bij aan een duurzame samenleving.

Het toepassen en het bevorderen van de 

naleving van wet-en regelgeving, 

waardoor een belangrijke bijdrage wordt

geleverd aan een schoon, vlot en veilig

(gebruik van ons) infrastructureel netwerk. 

Vergunningverlening en Handhaving draagt

zo bij aan een duurzame samenleving.

Missie Gewaagd doel

Kernwaarden Kernkwaliteiten
Kernwaarden

Waarvoor 
staan wij?

Gewaagd 
doel

Waarheen 
gaan wij?

Kernkwaliteiten

Waarin blinken 
wij uit?

Missie

Waarom 
bestaan wij?

Kernwaarden

Waarvoor 
staan wij?

Gewaagd 
doel

Waarheen 
gaan wij?

Kernkwaliteiten

Waarin blinken 
wij uit?

Missie

Waarom 
bestaan wij?

Visie RWS VV/HH: Best practice in vergunningverlening en 

handhaving
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 Management en medewerkers deskundig en vernieuwend; Scheiding hoofd- en bijzaken. 

 Werkt samen én in de keten; Optimaal gebruik van de keten en van elkaars kennis/kunde en capaciteit, 

vergroten slagvaardigheid, Integrale uitvoering VV en HH, Gezamenlijk programmeren. 

 Pro-actief communiceren; Transparant in informatie. 

 Efficient en oplossingsgericht; Vermindering administratieve lasten. Minder lastig waar het kan, streng waar het 

moet. 

 

1.2) Strategie of beleidsplan 

Er zijn diverse elementen van een landelijk beleidsplan voor handhaving. In 2000 is de CIW nota voor 

lozingen geschreven. Daarnaast is er vanuit het wettelijk kader voor handhaving van de milieuwetten het 

een en ander beschikbaar, o.a. binnen KMS (kwaliteit management systeem).  

 

Er ontbreekt echter een overal document dat duidelijk herkenbaar is. Ook is er in de afgelopen jaren veel 

veranderd aan wet- en regelgeving en de visie. Daarom wordt de risicobeoordelingsmethodiek ook 

aangepast.  

 

Pm. Onderdelen kunnen zijn: 

- Coulant waar het kan, streng waar het moet. 

- Combinatie van basisniveau van toezicht om areaal in beeld te houden, aangevuld met 

steekproefsgewijs diepgaander toezicht. Voorbeelden:  

o surveillance of fotovergelijkingen, combineren met diepgaander toezicht 

o systeemgericht toezicht, combineren met bemonsteringsacties 

o  

- Slimmer werken (gebruik maken van slimmere tools, maar ook van de verschillende onderdelen 

van RWS en ketenpartners) 

- Van ‘end of pipe’ naar systeemgericht 

 

Voor diverse branches wordt momenteel de wijze van toezicht opnieuw bekeken. Dit geldt momenteel 

voor de volgende branches: systeemgericht toezicht (rwzi’s en risicovolle bedrijven), brzo inspecties, 

toezicht op koelwater, op beheer, op LOTV. 

 

1.3) Landelijk toezichtplan per branche of soort 

 

Aanleiding en doelen 

Binnen RWS is in het kader van de professionalisering afgesproken dat voor alle ‘bronnen’ een landelijke 

toezichtplan (TP) worden opgesteld.  

Het begrip 'bron' moet hierbij ruim worden opgevat. Het kan om een bedrijf of een branche gaan, maar 

ook om een werk, een doelgroep, een activiteit, een object of zelfs een wet of gebied.  

 

Een landelijke TP worden opgesteld voor branches of groepen activiteiten. Daarbinnen bestaan uiteraard 

variaties tussen individuele bedrijven of situaties. Daar waar nodig worden een individueel TP gemaakt. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld voor lozingen bij risicovolle bedrijven en bij grotere bodemprojecten. Een 

landelijk TP worden landelijk afgestemd en komt op het RWS kader ‘Waterwet’. Een individueel TP wordt 

door de regionale diensten gemaakt en geeft voeding aan het landelijke TP (leercirkel, PDCA). 

 

Doelen van een landelijk toezichtplan zijn: 

 Landelijk uniforme risicobeoordeling, prioritering en uitvoering. 

 Link tussen doelen en prestaties vanuit de bron (risicobeoordeling en naleving). 

 Beschrijving van de wijze waarop RWS toezicht uitvoert op een bepaalde bron. 

 Hulpmiddel om gestructureerd en transparant te werken. 

 Hulpmiddel om middelen effectief en efficiënt in te zetten (jaarlijks UitvoeringsProgramma). 

 Instrument om gericht over en met de doelgroep te communiceren.  

 

Een toezichtplan is geen statisch document. Het heeft de elementen analyseren, verbeteren, plannen, 

uitvoeren en monitoren van de verbetercyclus in zich en wordt dus periodiek herzien. Hoe vaak dit is 

hangt van ‘de bron’ en de ontwikkelingen rond ‘de bron’ af. 
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Plaats in de keten van visie naar uitvoering 

Een landelijk TP neemt een centrale plek in de PDCA cyclus (zie figuur). 

 

Toezichtplannen maken deel uit van een dynamische cyclus en worden daarom regelmatig aangepast. De 

opbouw van de plannen is zo gekozen dat de frequentie waarop aanpassing nodig is, verschilt per 

onderdeel. Vermoedelijk zullen protocollen en checklists in de praktijk vaker geoptimaliseerd worden dan 

de eerdere hoofdstukken (strategie en tactiek). 

 

Relatie met handhavingstrategie 

Toezichthouders vormen de eerste brug naar de handhavingstrategie: de waarneming van een mogelijke 

overtreding. In sommige gevallen wordt de eerste stap al gezet. 

 

Relatie met registratie, dossiervorming en monitoring 

Resultaten van het toezicht en de eventuele handhavingacties zijn onderdeel van het maken van de 

planning en voorbereiding van het toezicht. Daarnaast ook van de gehele PDCA cyclus.  

In de Toezichtplannen wordt daarom wel ingegaan op de dossiervorming en afhandeling. 
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2)  STRATEGIE EN TACTIEK VOOR WERKVELD 
SYSTEEMTOEZICHT OP WATERSCHAPPEN EN RWZI’S 

 

2.1) Achtergronden branche waterschappen en rwzi’s 

Het zuiveren van stedelijk afvalwater vindt plaats in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Deze rwzi’s zijn 

vrijwel altijd in beheer van het waterschap. Enkele waterschappen hebben het beheer van rwzi’s 

geëxploiteerd aan een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap daarmee is belast.  

 

Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een 

mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 

 

Nadat het stedelijke afvalwater in de rwzi gezuiverd is moet het effluent worden geloosd op 

oppervlaktewater. Voor het lozen van het gezuiverde afvalwater op oppervlaktewater was tot 1 maart 

2014 een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. Per 1 maart 2014 is het gewijzigd 

Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Vanaf die datum valt de lozing van effluent van 

rwzi’s onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van de overgangsbepalingen in hoofdstuk 6 

van het Activiteitenbesluit gelden de lozingsnormen uit de watervergunningen tot 1 maart 2017 als 

maatwerkvoorschrift. Welk bevoegd gezag verantwoordelijk is voor de lozing van het gezuiverde 

afvalwater is afhankelijk van de beheerder van het oppervlaktewater waar de betreffende rwzi op loost. 

Als het waterschap loost op een oppervlaktewater dat in beheer is van het waterschap zelf dan is het 

waterschapsbestuur zowel aanvrager als toetser. Als de lozing plaatsvindt op een oppervlaktewater dat 

in beheer is bij RWS dan is RWS de bevoegde instantie. Ruim een kwart van de circa 375 rwzi’s in beheer 

bij de waterschappen, loost op de rijkswateren. In dat geval is RWS de bevoegde instantie voor 

beoordeling van meldingen in het kader van de Activiteitenbesluit milieubeheer en toezichthouder voor 

de lozing. In tabel 2.1 is per dienst van RWS aangegeven hoeveel rwzi’s er binnen hun gebied op 

rijkswater lozen. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen rwzi’s in beheer bij of namens een waterschap 

en rwzi’s die in beheer zijn bij particulieren.  

 

Tabel 2.1:  aantal op rijkswater lozende rwzi’s per dienst 

RWS-dienst Aantal 

rwzi’s 

Waterschap bijzonderheden 

Noord Nederland 4 Fryslan  

Oost-Nederland 11 

3 

5 

2 

6 

Rivierenland 

Rijn en IJssel 

Groot Salland 

Stichtse Rijnlanden 

Vallei en Veluwe 

 

Midden-Nederland 2 

1 

1 

6 

2 

1 

Vallei en Veluwe 

Waternet 

Schieland en de Krimpenerwaard 

Stichtse Rijnlanden 

Amstel, Gooi- en Vechtstreek 

Rivierenland 

 

 

 

 

Uitvoer door St. Waternet 

West-Nederland Noord 3 

1 

2 

Hollands Noorderkwartier 

Rijnland 

Amstel, Gooi- en Vechtstreek 

 

 

Uitvoer door St. Waternet 

West-Nederland Zuid 4 

4 

15 

4 

1 

7 

2 

Brabantse Delta 

Delfland 

Hollandse Delta 

Schieland en de Krimpenerwaard 

Rijnland 

Rivierenland 

Particuliere rwzi 

 

Uitvoer 2 rwzi’s door Delfluent  

 

 

 

 

Particuliere rwzi’s 

Zee en Delta 2 

2 

4 

1 

Brabantse Delta 

Hollandse Delta 

Scheldestromen 

Particuliere rwzi 

 

 

 

Particuliere rwzi 
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Zuid-Nederland 

 

1 

4 

 

1 

Brabantse Delta 

Peel en Maasvallei / Roer en 

Overmaas 

Rivierenland 

 

Uitvoer door Wb Limburg 

totaal 102 16 3 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 99 rwzi’s in beheer zijn bij 16 verschillende waterschappen. Daarnaast 

zijn er 3 rwzi’s die niet in eigendom en beheer zijn van een waterschap maar die wel stedelijk afvalwater 

zuiveren en daarna op rijkswater lozen. Ook is te zien dat de sommige waterschappen binnen meerdere 

diensten van RWS rwzi’s in beheer hebben. Zo heeft waterschap Rivierenland rwzi’s die lozen op rijkswater 

binnen de diensten MN, ON, ZN, en WNZ.  

 

2.2) Aanleiding van en ontwikkeling van toezicht op waterschappen en rwzi’s 

Het toezicht op rwzi’s door RWS bestond tot ongeveer 2009 grotendeels uit output gerichte controles.  

Met het in werking treden van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater zijn de waterschappen verplicht 

om zelf de kwaliteit van het influent en effluent te bepalen. Dit is voor RWS mede aanleiding geweest om 

monstername van de eindlozing bij rwzi’s te verminderen of te stoppen. Een andere reden om te stoppen 

met deze manier van toezicht was dat de naleving over het algemeen goed was en de kosten voor 

bemonstering en analyse hoog waren. De Adviesgroep Vergunningverlening en Handhaving van RWS 

(AgVH) heeft in 2009 besloten om het toezicht op rwzi en waterschappen op een andere manier te gaan 

organiseren. Uitgangspunt hierbij was om een vorm van systeemgericht toezicht uit te gaan voeren. Dit 

systeemgerichte toezicht houdt in dat er meer op waterschapsniveau gecontroleerd gaat worden om o.a. 

vast te stellen of waterschappen voldoende borgen dat zij voldoen aan wet en regelgeving met 

betrekking tot het lozen van stedelijk afvalwater vanuit rwzi’s op Rijkswater.  

Sinds 2011 is door een aantal diensten van RWS geëxperimenteerd met het uitvoeren van 

systeemgericht toezicht bij waterschappen en rwzi’s. Andere diensten van RWS voeren het toezicht op 

waterschappen en rwzi’s nog hoofdzakelijk op de traditionele manier (toezicht op output) uit.  

 

2.2.1) Systeemgericht toezicht bij waterschappen en rwzi’s 

Een waterschap beheert over het algemeen meerdere rwzi’s. De waterschappen beheren deze rwzi’s 

meestal op een systematische wijze. Het beheer van rwzi’s moet in dit geval in ruime zin worden 

geïnterpreteerd. Het gaat zowel om het dagelijkse beheer (processturing) als het beheer op langere 

termijn (onderhoud/revisie/nieuwbouw).  

Zowel het dagelijkse beheer als het beheer op lange termijn van de rwzi’s is door waterschappen vaak 

vastgelegd in beleidsdocumenten, werkprocessen en/of werkinstructies. Dit is voor RWS een goed 

aanknopingspunt om het toezicht op waterschappen en rwzi’s in te steken.  

De waterschappen zijn sinds 2006 verplicht om zelf metingen en controles uit te voeren om na te gaan 

of voldaan wordt aan de lozingseisen. De waterschappen moeten deze meetgegevens jaarlijks aan RWS 

leveren waarbij RWS toetst of er sprake geweest is van overschrijding van de lozingsnormen. Daarnaast 

toetst RWS of de waterschappen voldaan hebben aan het minimum aantal meetdagen zoals dat 

voorgeschreven wordt in de Activiteitenregeling milieubeheer.  

De beoordeling van de jaarcijfers zoals die nu al door RWS plaatsvindt, is feitelijk al een vorm van 

systeemgerichte controle. Deze systeemgerichte controle zal nu verder worden doorgevoerd. Doel hierbij 

is steeds om de processen van het waterschap gericht op beheer van rwzi’s te controleren en te 

beoordelen binnen de Deming-cyclus van plan, do, check, act. Daarbij worden de waterschappen door 

RWS beoordeeld op de wijze waarop ze haar naleving borgt, beoordeeld en weer bijstelt (compliance-

management). Als uit controles door RWS blijkt dat een waterschap haar compliance-management goed 

op orde heeft dan kan RWS de toezichtlast en/of de toezichtfrequentie verlagen.  

Binnen een waterschap worden rwzi’s veelal op basis van uniforme werkprocessen en instructies 

beheerd. Door het toezicht meer op dit niveau in te steken verschuift het toezicht automatisch ook meer 

naar waterschapsniveau. Omdat het aantal waterschappen veel lager is dan het aantal rwzi’s kan RWS 

hiermee het toezicht op een efficiëntere manier uitvoeren. 

 

2.3) Haalbaarheid van systeemgericht toezicht bij waterschappen en rwzi’s 

Tijdens de ontwikkeling van de opzet voor het systeemgerichte toezicht op rwzi’s binnen de werkgroep 

rwzi’s, is de behoefte ontstaan om te toetsen of waterschappen gereed en bereid zijn voor de uitvoering 

van systeemgericht toezicht. Binnen Rijkswaterstaat Zee&Delta heeft Hans de Wit in opdracht van deze 
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dienst en in het kader van zijn studie aan de HAS Den Bosch de volgende onderzoeksvraag opgepakt: ‘is 

systeemgericht toezicht op waterschappen mogelijk?’  

 

2.3.1) Methode 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heeft Hans de Wit gebruik gemaakt van een 

beoordelingsmethode die was ontwikkeld door de voormalige VROM-Inspectie. Deze methode is gebruikt 

in de sectoren Milieu en Veiligheid en de hierbij gebruikte vragenlijst maakt deel uit van het rapport 

‘Inleiding Systeemgericht Toezicht Milieu en Veiligheid voor grote bedrijven’. Deze vragenlijst is vooraf de 

metingen, voorgelegd aan de commissieleden van het KAM-platform voor waterschappen om zo de 

waterschappen te betrekken bij de te gebruiken methode en om het draagvlak bij deze waterschappen te 

vergroten. De vragenlijst is vervolgens aangepast en heeft de naam ‘een nulmeting door Rijkswaterstaat’ 

gekregen. Doel van deze vragenlijst is om aan de hand van een quick-scan vast te stellen of een 

waterschap gereed is voor systeemgericht toezicht. De vragenlijst is terug te vinden onder bijlage 1.  

 

2.3.2) Niveau-indeling 

Op grond van de door de VROM-inspectie opgestelde beoordelingsmethode en met de uitkomst van de 

‘nulmeting door Rijkswaterstaat’ kunnen de waterschappen in één van onderstaande 4 niveaus worden 

ingedeeld: 
 
1. Bedrijven die niet willen en/of niet kunnen naleven.  
 Deze bedrijven zijn niet bereid en/of niet in staat tot regelnaleving vanwege het ontbreken  

van de benodigde competenties.  
2. Bedrijven met een gecertificeerd of certificeerbaar managementsysteem conform ISO 9001  

of -14001 of gelijkwaardig. Deze bedrijven hebben de basis van het kwaliteitsdenken (borging en 
continue verbetering) in bepaalde mate aantoonbaar in de vingers maar dit is niet specifiek 
gericht op het borgen van de naleving van wet- en regelgeving.  

3. Bedrijven met een doelmatig managementsysteem mede gericht op de naleving van wet &  
regelgeving. Deze bedrijven hebben een managementsysteem dat ook gericht is op het  
borgen van regelnaleving en het verbeteren van de nalevingprestatie.  

4.  Bedrijven met een bewezen managementsysteem mede gericht op naleving van wet- en  

 regelgeving. Deze bedrijven hebben een managementsysteem dat specifiek gericht is op  

het borgen van regelnaleving en het verbeteren van de nalevingprestatie en dat zich  

meerdere jaren heeft bewezen door goede resultaten en continue verbetering. 

 

In 2013 heeft Hans de Wit, in samenwerking met de vaste regionale contactpersonen van de afdeling 

Handhaving van RWS, bij 13 waterschapsorganisaties een nulmeting  uitgevoerd. Bij 2 waterschappen 

was in de periode 2011 tot en met 2012 al een vergelijkbare nulmeting uitgevoerd. De resultaten 

hiervan waren goed bruikbaar en zijn daarom meegenomen bij de beantwoording van de 

onderzoeksvraag van Hans de Wit.  

 
Op basis van de uitkomsten van de nulmetingen bij de onderzoeksgroep en de indeling in niveaus voor 
SgT, zoals hierboven beschreven, blijkt het volgende:  

 het zorgsysteem van bijna 4/5 deel (78%) van de onderzoeksgroep bevindt zich in niveau 2 voor 
SgT;  

 het zorgsysteem van ruim 1/5 deel (22%) van de onderzoeksgroep bevindt zich in niveau 3 voor 
SgT;  

 

2.3.3) Aanbevelingen 
In het onderzoeksrapport van Hans de Wit worden de volgende aanbeveling(en) gedaan:  

- De bereidheid van de sector inventariseren of zij verbeteringen willen aanbrengen in haar KAM- of 
zorgsysteem ter voldoening aan het niveau 3 voor SgT. Voor deze inventarisatie zou een periode 
van drie tot vier maanden voldoende moeten zijn.  

- Bij voldoende bereidheid, SgT in deze sector gefaseerd invoeren, te weten:  
 
Fase 1: SgT invoeren bij waterschappen die zijn ingedeeld in niveau 3;  
Fase 2: SgT invoeren bij waterschappen die minder dan zes maanden tijd nodig hebben om  

verbetermaatregelen door te voeren ter voldoening aan niveau 3;  
Fase 3: SgT invoeren bij waterschappen die meer dan zes maanden tijd nodig hebben om 
 verbetermaatregelen door te voeren ter voldoening aan niveau 3.  

- De waterschappen waarvan haar KAM- of zorgsysteem is ingedeeld in niveau 3, d.m.v. het 
groeimodel uit hoofdstuk 5.4 te stimuleren en motiveren om door te groeien naar niveau 4.  
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- Dit rapport als input te laten dienen voor de notitie aan de Adviesgroep  

 Vergunningverlening en Handhaving (AgVH) van RWS over SgT op waterschappen. 

 

2.4) Reikwijdte toezichtplan  

Dit toezichtplan omvat een algemene beschrijving hoe het toezicht op waterschappen en op rwzi 

geprioriteerd en uitgevoerd moet worden. Het toezichtplan is van toepassing op rwzi’s die huishoudelijk 

afvalwater, zoals bedoeld in de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer, zuiveren en lozen op 

Rijkswater.  

Daarnaast bestaan er particuliere rioolwaterzuiveringen die kleine hoeveelheden huishoudelijk afvalwater 

zuiveren en lozen op Rijkswater. Het gaat hierbij om een klein aantal recreatieparken. Omdat de aard 

van de werkzaamheden (zuiveren van huishoudelijk afvalwater) hetzelfde is van de rioolwaterzuiveringen 

in beheer van waterschappen is door de werkgroep besloten om deze particuliere rioolwaterzuiveringen 

ook mee te nemen in dit toezichtplan. 

 

 2.5) Wettelijke voorschriften en andere bronnen 

Het toezicht op rwzi’s en op de waterschappen die de betreffende rwzi’s beheren komt voor uit de 

hieronder genoemde wet- en regelgeving: 

 Waterwet 

 Waterbesluit 

 Waterregeling 

 Watervergunning  

 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 Activiteitenregeling milieubeheer 

 E-PRTR 

 IPPC/BREF 

   

De handhaving vindt plaats op basis van de onder paragraaf 2.5 genoemde wet- en regelgeving. Hierna 

volgt een toelichting op dit wettelijk kader als mede overige relevante aspecten en ontwikkelingen. 

 

2.5.1)  Waterwet 

in hoofdstuk 3 van de Waterwet zijn de taken met betrekking tot het zuiveren van stedelijk afvalwater 

door waterschappen beschreven. 

Het zuiveren van stedelijk afvalwater dient op grond van artikel 3.4 van de Waterwet onder zorg van een 

waterschap plaats te vinden in een daartoe bestemde inrichting.  

De gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer de plicht om stedelijk afvalwater via 

een openbaar vuilwaterriool in te zamelen en te transporteren naar een inrichting zoals bedoeld in artikel 

3.4 van de Waterwet.  

 

Het zuiveren van stedelijk afvalwater vindt plaats in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Deze rwzi’s zijn 

vrijwel altijd in beheer van het waterschap. Enkele waterschappen hebben exploitatie van rwzi’s 

uitbesteed aan een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap daarmee is belast. De 

waterschappen blijven in dergelijke gevallen uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de lozing. 

 

2.5.2) Waterbesluit 

In hoofdstuk 2 van het Waterbesluit is de plicht voor het bevoegd gezag beschreven om toezicht te 

houden op de naleving van eisen die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zie paragraaf 

2.5.5. en 2.5.6. voor verdere informatie hierover.  

 

2.5.3) Waterregeling 

In hoofdstuk 7 is aangegeven hoe de verontreinigingsheffing wordt berekend. Tevens zijn regels  

opgenomen voor: 

- de wijze van meting, bemonstering en analyse (artikel 7.5); 

- staat van onderhoud en plaats van de debietmeet- en bemonsteringsvoorzieningen (artikel 7.6); 

- debietmeting en apparatuur debietmeting (artikelen 7.7 t/m 7.9); 

- Monstername en monsternameapparatuur (artikelen 7.10 t/m 7.12); 

- Monsternameverwerking en conservering (artikelen 7.13 t/m 7.15). 
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2.5.4) Watervergunningen 

Het gehanteerde vergunningenbeleid is ontleend aan de hieronder genoemde rapporten en 

beleidsnotitie’s. 

 Nationaal Waterplan 2009 - 2015  

 Voorschriften m.b.t. rwzi’s uit het waterbesluit en de waterregeling (overgenomen uit het 

voormalige Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater uit 1996) 

 Het beheersplan voor de Rijkswateren. 

 

De vergunningen bestaan uit drie onderdelen : 

 De aanvraag, waarin het object wordt gespecificeerd waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd en de lozingssituatie wordt aangegeven. 

 De overwegingen ten aanzien van de aanvraag, waarin herkomst van het water, toekomstige 

ontwikkelingen, het vergunningenbeleid worden geschetst en die ook een toelichting vormen 

voor de voorschriften. 

 De voorschriften waaraan moet worden voldaan onder de vergunning. 

 

In de vergunningen voor de rwzi’s neemt het genoemde waterbesluit/waterregeling een bijzondere 

plaats in. Een belangrijke afweging die in de vergunningverlening door de waterschappen (als 

vergunningaanvragers) plaatsvond is de keuze tussen de gebiedsgerichte reductie van 75 % voor stikstof 

en fosfor totaal òf de grenswaarden uit het waterbesluit. Als gekozen werd voor de 75 % 

reductiedoelstelling, dan vervallen op dat moment de opgenomen lozingseisen voor stikstof en fosfaat. 

Deze keuze dient jaarlijks plaats te vinden aangezien de lokale omstandigheden kunnen wijzigen. RWS 

als bevoegd gezag dient dus zicht te hebben op de prestaties van alle rwzi’s binnen een 

waterschapsbeheersgebied. Bij toepassing van de 75 % reductiedoelstelling moeten er vervangende 

normen worden vastgesteld met behulp van de lozingseisassistent. Als de rwzi’s onder algemene regels 

komen dan moet dat binnen een half jaar geregeld zijn. Rijkswaterstaat heeft ook nog de mogelijkheid 

om strengere normen vast te stellen als KRW-waterkwaliteitdoelstellingen van het ontvangende 

oppervlaktewater dat nodig maken. 

 

De watervergunningen van rwzi’s bevatten in grote lijnen de volgende voorschriften: 

 de reikwijdte van de vergunning, welke de te lozen afvalstoffen (het effluent) benoemt; 

 lozingseisen van het effluent; 

 overgangsbepalingen, welke aangeven wanneer aan de lozingseisen moet worden voldaan en 

wat de lozingseisen zijn in de overgangsperiode; 

 hulpstoffen (registratie, goedkeuringsprocedure voor wijzigingen in het gebruik van hulpstoffen, 

rapportage over gebruikte nieuwe hulpstoffen); 

 onderzoek naar microverontreinigingen in het effluent, gebaseerd op stoffen die uit onderzoek 

door RWS zijn vastgesteld (vooral zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen. Hierbij 

speelt discussie of het terecht is om vragen te stellen over stoffen, voor het verwijderen waarvan 

communale rwzi’s niet zijn bedoeld; 

 voorzieningen ten behoeve van de meting en bemonstering; 

 meetfrequenties en rapportageverplichtingen; 

 Goede staat van de werken : de eis om te zorgen dat de voorzieningen zo vaak als nodig worden 

schoongemaakt; 

 aanwijzen contactpersoon belast met het toezicht op de naleving van het in de vergunning 

bepaalde; 

 interne en externe calamiteiten: maatregelen indien onder calamiteit niet kan worden voldaan 

aan de lozingseisen en maatregelen ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het 

oppervlaktewater; 

 waterverwerkingsbeleid (indien van toepassing). 

 

De aard en de hoeveelheid van de toe te passen hulpstoffen kunnen aan frequente wijzigingen 

onderhevig zijn. Daarom is het niet goed mogelijk de aard en hoeveelheden van deze stoffen in de 

vergunning vast te leggen. Door middel van een goedkeuringsprocedure zal er naar worden gestreefd 

alleen die nieuwe stoffen of middelen toe te laten die een zo gering mogelijk effect op het aquatisch 

milieu hebben. 
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De toetsing door RWS vindt plaats aan de hand van stofeigenschappen, waarmee allereerst de 

milieubezwaarlijkheid van de hulpstoffen wordt beoordeeld en vervolgens de mogelijke invloed op het 

ontvangend oppervlaktewater wordt bekeken. 

 

2.5.5) Activiteitenbesluit Milieubeheer 

De regels voor lozingen vanuit rwzi’s vallen sinds 1 maart 2014 onder de algemene regels van hoofdstuk 

3 van het Activiteitenbesluit. Dit is beleidsneutraal uitgevoerd, waarbij wel van de gelegenheid gebruik is 

gemaakt om enkele gewenste wijzigingen door te voeren. Deze wijziging  leidt daarom tot vrijstelling 

van de vergunningplicht van artikel 6.2, eerste en tweede lid, van de Waterwet voor met name het 

brengen van stoffen in oppervlaktewaterlichamen vanuit rwzi’s in beheer bij waterschappen. Hieronder 

zijn de belangrijkste artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven. 

 

 

Artikel 1.17a:   verplichting tot melden gegevens bij oprichten en wijziging van een  

   zuiveringstechnisch werk 

Artikel 3.5e lid 1:  verplichting naleven voorschriften artikel 3.5e lid 2 t/m 7 

Artikel 3.5e: lid 2:  verplichting doelmatig werking zuiveringstechnische werk bij ontwerp, bouw  

en exploitatie 

Artikel 3.5e: lid 3:  plaats van de lozing zodanig met minimale nadelige gevolgen ontvangende  

oppervlaktewater 

Artikel 3.5e: lid 4:  standaard grenswaarden (lozingseisen) bij zuiveringstechnische werken  

> 2.000 i.e. 

Artikel 3.5e: lid 5:  beoordelingsmethode grenswaarden 

Artikel 3.5e: lid 6:  mogelijkheid opleggen lagere grenswaarde middels maatwerkvoorschrift 

Artikel 3.5e: lid 7:  mogelijkheid opleggen hogere grenswaarden stikstof en fosfaat middels  

maatwerkvoorschrift 

 

Artikel 3.5f lid 1:  definitie voorziene bijzondere bedrijfsomstandigheden 

Artikel 3.5f lid 2:  mogelijkheid op verzoek hogere grenswaarden in geval van voorzienbare  

bijzondere bedrijfsomstandigheden middels maatwerkvoorschrift 

Artikel 3.5g lid 1:  meetverplichting influent en effluent  

Artikel 3.5g lid 2:  verplichting tot jaarlijks aanleveren jaarcijfers 

 

De volgende vier situaties worden nu onderkend: 
- de RWZI moet voldoen aan de standaardnormen uit het Activiteitenbesluit; 
- de watervergunning voor de RWZI bevat ruimere lozingseisen dan de standaardnormen uit het 

Activiteitenbesluit; 
- in de watervergunning voor de RWZI is gebruik gemaakt van de 75%-regeling. In deze 

vergunning zijn echter geen ruimere normen voor N en P opgenomen. 
- in de watervergunning voor de RWZI zijn strengere lozingsnormen dan de standaardnormen uit 

het Activiteitenbesluit opgenomen. 

 

Voor de verschillende situaties zijn overgangstermijnen vastgesteld om de overgang naar de algemene 

regels te formaliseren. 

 

2.5.6) Activiteitenregeling milieubeheer 

Tegelijkertijd met de aanpassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer zoals hierboven aangeven is 

ook de Activiteitenregeling aangepast op de lozingen van stedelijk afvalwater. Hieronder zijn de 

belangrijkste artikelen uit de Activiteitenregeling milieubeheer weergegeven. 

 

- artikel 3.4 ga: aanwijzing bemonstering, analyse van deze monsters en beoordeling daarvan 

dient plaats te vinden zoals aangegeven in artikelen 3.4 gb en 3.4 gc 

- artikel 3.4 gb lid 1: definitie ‘te zuiveren stedelijk afvalwater’ 

- artikel 3.4 gb lid 2: representatieve plaats bemonstering 

- artikel 3.4 gb lid 3: plicht volumeproportioneel bemonsteren influent rwzi 

- artikel 3.4 gb lid 4: plicht volumeproportioneel bemonsteren bij rwzi’s >100.000 i.e. en 

volumeproportioneel of tijdsproportioneel bij rwzi’s < 100.000 i.e. 

- artikel 3.4 gb lid 5: verplichting dagelijkse debietmeting geloosde effluent 
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- artikel 3.4 gb lid 6: Voorgeschreven minimum jaarlijks te nemen aantal monsters voor totaal stikstof 

en totaal fosfaat (lid a) en voor BZV, CZV en onopgeloste bestanddelen, 

afhankelijk van de ontwerpcapaciteit van de rwzi. Tevens verplichting tot met 

gelijkmatige tussenposen over het jaar verdeelde monstername. 

- artikel 3.4 gb lid 7: Mogelijkheid om uitsluitend Kjeldahlstikstof in het influent te laten analyseren (in 

plaats van totaal-stikstof) indien kan worden aangetoond dat de gehalten nitriet- 

en nitraat voortdurend lager zijn dan 1% van de Kjeldahl-stikstof.  

- artikel 3.4 gb lid 8: Verplichting tot individuele analyse van de etmaalmonsters 

 

- artikel 3.4 gc lid 1: Beoordeling effluentmonsters. Nader omschreven is: 

a) hoeveel monsters, afhankelijk van het minimum voorgeschreven aantal monsters, dat niet hoeft te 

voldoen aan de lozingsnorm; 

b) De maximale toegestane overschrijding in procent voor de monsters die niet hoeven te voldoen aan 

de lozingsnorm (BZV: 100%, CZV: 100% en onopgeloste bestanddelen (150%). 

- artikel 3.4 gc lid 2: verplichting om de grenswaarden voor totaal-stikstof en totaal-fosfaat uit te 

drukken als voortschrijdend jaargemiddelde. 

- artikel 3.4 gd lid 1: verplichting om het totale zuiveringsrendement vast te stellen conform bijlage 8 

van de Acitiviteitenregeling milieubeheer. 

- artikel 3.4 gd lid 2: Verplichting dat onnauwkeurigheid van de debietmeting van het stedelijk afvalwater 

ten hoogste 5% is. Tevens de verplichting om dit middels ijking vast te stellen. 

 

 

2.5.6) E-PRTR-verordening 

De E-PRTR-verordening (2006), het uitvoeringbesluit E-PRTR (2008) en de uitvoeringsregeling E-PRTR 

(2008) verplichten zuiveringsinrichtingen met een biologische capaciteit groter dan 136.360 TZV / 

111.100 gram BZV inwonerequivalenten (i.e. á 50 gram/bzv)) jaarlijks een E-PRTR-verslag op te stellen. 

De rwzi’s waarop gemiddeld per dag meer dan 50 ton afvalwater dat per as wordt aangevoerd en 

verwerkt vallen eveneens onder deze plicht. Landelijk zijn er 30 rwzi’s die onder deze rapportageplicht 

vallen (zie tabel 2.3):  

 

Tabel 2.3: rwzi’s met E-PRTR-plicht 

Dienst rwzi’s vallend onder 

E-PRTR 

Aantal i.e. 

á 54 gram 

BZV 

Meer dan 

50 

ton/dag 

aanvoer 

per as 

Waterschap 

Oost 

Nederland 

Nieuwegein  

Zwolle 

Nieuwgraaf 

Zutphen 

Weurt-Nijmegen 

Renkum-Wageningen 

Apeldoorn 

120.000 

150.000 

280.000 

125.000 

330.000 

120.000 

192.000 

 Stichtse Rijnlanden 

Groot Salland 

Rijn en IJssel 

Rijn en IJssel 

Rivierenland 

Vallei en Veluwe 

Vallei en Veluwe 

West-

Nederland 

Noord 

Beverwijk 

Zaandam 

Velsen 

Amsterdam-west 

Westpoort 

192.000 

118.000 

121.100 

800.000 

500.000 

 Hollands Noorderkwartier 

Hollands Noorderkwartier 

Rijnland 

Waternet 

Waternet 

Midden-

Nederland 

Elburg 

Harderwijk 

120.000 

230.000 

 Vallei en Veluwe 

Vallei en Veluwe 

West-

Nederland 

Zuid 

Harnaschapolder 

Houtrust 

De Groote Lucht 

Kralingseveer 

Kortenoord 

Dokhaven 

Dordrecht 

Zwijndrecht 

1.310.000 

430.000 

285.000 

360.000 

120.000 

470.000 

235.000 

190.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delfland 

Delfland 

Delfland 

Schieland en de Krimpenerwaard 

Schieland en de Krimpenerwaard 

Hollandse Delta 

Hollandse Delta 

Hollandse Delta 
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Nieuwveer 

Schelluinen 

485.000 

82.000 

 

ja 

Brabantse Delta 

Rivierenland 

Zee en Delta Bath 520.000  Brabantse Delta 

Zuid-

Nederland 

Dongemond 

Limmel 

Venlo 

Weert 

Boscherveld 

118.500 

111.100 

279.600 

100.000 

100.000 

 Brabantse Delta 

Waterschapsbedrijf Limburg 

Waterschapsbedrijf Limburg 

Waterschapsbedrijf Limburg 

Waterschapsbedrijf Limburg 

totaal 29  1  

 

 

De E-PRTR-verslagen worden via een module in Wvo-info getoetst voor zover het betreft de vergelijking 

tussen de door het waterschap gerapporteerde jaarvrachten en de jaarvrachten die aan de hand van de 

bij RWS bekend zijnde cijfers worden berekend. Hierna vindt een totaal beoordeling op volledigheid en 

betrouwbaarheid van de verslagen plaats. De beoordeling wordt uitgevoerd door een externe marktpartij 

die hiervoor door RWS is ingehuurd. De externe partij verzamelt en inventariseert de gegevens. 

Rijkswaterstaat doet de uiteindelijke beoordeling, onder andere op basis van een statistische toets van 

de overschrijding. 

 

2.5.7) IPPC/BREF (Best practise vergunningverlening) 

Sommige rwzi’s zijn op grond van de IPPC-richtlijn aangewezen als IPPC inrichting. Deze rwzi’s dienen 

gebruik te maken van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze best beschikbare technieken zijn 

beschreven in BAT Reference Documents (BREF’s).  

 

Sinds 1 januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden 

gehouden met BBT-conclusies (en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over 

BBT). BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie (Uitvoeringbesluit van Europese commissie).  Zij worden daarom in 

de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. 

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld 

overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 

1.1 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht): 

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden 

vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies 

vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies.  

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs bedoeld. 

Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze BREFs geldt als 

BBT-conclusies.  

De rol van BREFs is dat zij als achtergronddocument en ter verduidelijking van de BBT-conclusies dienen. 

In de tabel die u krijgt te zien als u klikt op BBT-conclusies en/of BREF staat of het herzieningstraject van 

een BREF is gestart. Op de website van het  EIPPCB bureau staat wanneer de start van een herziening 

van een BREF wordt verwacht.   

 

Voor het waterdeel van rwzi is de BREF Afvalwater- en afgasbehandeling de BREF die bij de controle 

doorlopen dient te worden. De voor rwzi’s relevante BBT-conclusies zijn als bijlage 6 aan dit toezichtplan 

toegevoegd.  

 

2.5.8) Gebruik nieuwe stoffen en preparaten: 

 Indien de vergunninghouder andere stoffen of preparaten wil gaan gebruiken dan in de aanvraag 

zijn vermeld en in het te lozen afvalwater aanwezig kunnen zijn, toetst de vergunninghouder de 

stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM).  

 Met ingang van 1 juni 2008 is de Richtlijn en de verordening van het Europees Parlement en de 

Raad voor chemische stoffen in werking getreden: REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en 

beperking van Chemische stoffen). In deze verordening wordt geregeld dat van alle stoffen die in 

een bedrijf worden verwerkt in principe de gevaaraspecten en de risico’s bekend moeten zijn en 

beheersmaatregelen benoemd moeten worden. Hoe met REACH rekening moet worden 

gehouden is toegelicht in het document “Handreiking consequenties van REACH voor 

vergunningverlening”.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_03-01-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_03-01-2013
http://eippcb.jrc.es/reference/
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 De in lid 1 genoemde stoffen of preparaten mogen pas worden toegepast, nadat de 

waterkwaliteitsbeheerder schriftelijk goedkeuring heeft gegeven en de wettelijk geldende 

termijnen van inspraak en beroep zijn verstreken. 

 Het calamiteitenvoorschrift schrijft het opstellen van een calamiteitenplan voor. 

 

2.6)  Samenwerking met partners 

2.6.1 Binnen RWS 

Gebruik maken van collega’s die voor andere doeleinden in het gebied of op de locatie aanwezig zijn: 

 Toezichthouders beheeraspecten (zie toezichtplan Beheer) of Stroomlijn/vegetatie legger. 

Mogelijkheid tot combineren van toezicht t.a.v. beheeraspecten (beplanting, bebouwing). 

 Slimmer benutten (instrueren) van algemene surveillanten Waterwet of nautisch (oog/oor 

functie). 

 

2.6.2 BVR en heffing 

Tot 2012 wordt door de BVR aan de waterschappen heffing in rekening gebracht voor geloosde 

jaarvrachten aan de hand van de verplichte metingen aan het geloosde effluent door waterschappen. 

BVR heeft met vrijwel alle waterschappen afgesproken dat deze de verontreinigingsheffing betalen aan 

de hand van een afvalwatercoëfficient. Deze afvalwatercoëffient wordt voor een periode van 5 jaar 

vastgesteld. Indien de samenstelling van het afvalwater in deze periode van 5 jaar sterk wijzigt dan 

moet het waterschap dit doorgeven aan BVR. BVR kan dan tussentijds besluiten om de 

afvalwatercoeffient aan te passen.  

Deze afvalwatercoëfficient is vastgesteld aan de hand van historische meetgegevens. Waterschappen 

hoeven nu minder metingen aan het afvalwater uit te voeren, verplicht op grond van de waterregeling en 

het waterbesluit. BVR neemt na de periode van 5 jaar aan de hand van die meetgegevens een beslissing 

of de afvalwatercoëffient wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2014 is de heffing op zware metalen en zouten, 

die direct op oppervlaktewater geloosd worden, komen te vervallen. Hier staat voor de 

verontreinigingsheffing Rijkswateren een tariefsverhoging tegenover die op 1 januari 2015 in is gegaan. 

 

2.7) Ontwikkelingen 

 

2.7.1 Ontwikkelingen in de manier van toezicht houden 

De wijze van toezicht houden veranderd met de invoering van systeemgericht toezicht. Daarbij is er 

sprake van een meer systeemgerichte aanpak waarbij gekeken wordt of waterschappen een systeem 

hebben dat gericht is op naleving van wetten en regels.  

 

2.7.2 Ontwikkelingen van buitenaf 

 Regels voor rwzi’s zijn per 1 maart 2014 opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 In de omgevingswet wordt niet speciaal aandacht besteed aan lozingen vanuit rwzi’s. Het is één 

van de vele, niet nader behandelde categorieën lozingen. 

 Samenwerking waterschappen/RUD en RWS/RUD. 
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2.8) Risicobeoordeling 

Door de werkgroep is een risicobeoordelingmethode ontwikkeld. Deze beoordelingmethode is ontwikkeld 

om rwzi’s onderling te kunnen rangschikken op risico’s. Deze ranking van rwzi’s is conform het 

Inspectiekader rwzi’s. Ook heeft de werkgroep een methode ontwikkeld om risico’s voor waterschappen 

in beeld te brengen. Met risico’s zoals hierboven genoemd wordt bedoeld het risico dat een rwzi of een 

waterschap een wettelijk voorschrift niet naleeft.  

 

2.8.1 Risicobeoordeling rwzi’s 

Alle rwzi’s worden op basis van de methode Rianth beoordeeld. In Rianth worden de risico’s afgezet 

tegen het naleefgedrag. Dit is een generieke toetsingsmethode waarbij alle rwzi’s binnen dezelfde klasse 

vallen. Een nadere ranking om het risico te bepalen is daarom wenselijk.  

 

De risicobeoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 

 Naleefgedrag laatste 3 jaar (overschrijding lozingsnorm) 

 Belasting rwzi 

 Aanbod rwzi 

 Onvoorziene lozingen / samenwerking 

 Stand der techniek 

 Gevoeligheid ontvangend oppervlaktewater 

 Geloosde jaarvracht E-PRTR 

 Meldingengedrag waterschap 

 Good-housekeeping (optioneel) 

 

De risicomatrix voor rwzi’s en de beschrijving van bovenstaande criteria is te vinden in bijlage 2. 

 

De bepaling van de risico’s wordt per rwzi bepaald door kans maal effect te berekenen. Hierbij is kans 

bepaald door de kans dat een bepaald effect zich voordoet. Er zijn drie effecten beschreven, namelijk 

‘’milieu’’, ‘’economisch’’ en ‘’politiek’’. Per critria dient per kans en effect een score te worden gegeven. 

De scores voor kans en effect dienen zoveel als mogelijk op basis van controleerbare feiten te worden 

gegeven. Hiervoor zijn per criteria controlevragen opgesteld aan de hand waarvan een score voor het 

betreffende item kan worden opgesteld. Deze checklisten zijn terug te vinden in bijlage 3. De 

risicoanalyse dient elk jaar te worden uitgevoerd. Op die manier kunnen de rwzi’s met het grootste risico 

in beeld worden gebracht. Hierop dient de toezichtcapaciteit te worden ingezet. 

 

2.8.2 Risicobeoordeling waterschappen 

Er is door de werkgroep tevens een matrix ontwikkeld voor het in kaart brengen van risico’s op niet 

naleving door waterschappen. Voor het in kaart brengen van de risico’s wordt de STRENGTS- 

WEAKNESS-OPPORTUNITIES-THREATS (SWOT) analyse gebruikt. Naast de SWOT-analyse vormt de Tafel 

van 11 methode (T11) een onderliggende methode die gebruikt kan worden om risico’s in beeld te 

brengen. In T11 kan de branche gevraagd worden de vragen in te vullen.  

De methodes hebben vaak een expert judgement als basis. Er wordt gezocht naar meer harde 

componenten, bijvoorbeeld het aantal overtredingen of handhavingacties. 

 

Voor de waterschappen zijn algemeen geldende items benoemd die sterke punten, zwakke punten, 

kansen en bedreigen voor waterschappen kunnen zijn. De genoemde items zijn niet statisch maar 

kunnen wijzigen en mogelijk per waterschap belangrijk of minder belangrijk zijn. Vooralsnog zijn de 

volgende items benoemd: 

 

Tabel 2.3 

Sterkte Zwakte: Kansen Bedreigingen 

Voorbeeldfunctie Belasting Zelf energie 

opwekken 

Energieverbruik als 

stuurparameter 

Imago Verrassing in aanbod Aansluiting nieuwe 

bedrijven 

Gevoeligheid ontvangend 

oppervlaktewater 

Stand der techniek Meldgedrag op 

meetdagen 

Milieuzorgsysteem Stroomstoring 

 Onbemande zuiveringen 

(reactietijd) 

 Bluswater van calamiteiten 
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Als uitgangspunt voor de risicobeoordeling van de waterschappen geldt dat deze risicobeoordeling elke 3 

jaar uitgevoerd dient te worden. Deze risicomatrix met genoemde criteria is te vinden in de bijlage 4.  

 

2.8.3. Belang voor veiligheid en doorstroming 

Niet van toepassing op rwzi’s 

 

2.8.4 Belang voor waterkwaliteit 

Vergunningverlening en handhaving van rwzi’s is gericht op de reductie van emissies vanuit rwzi’s op 

oppervlaktewater. Vooralsnog zijn de lozingseisen die voorkomen uit het waterbesluit, en die voor 

individuele rwzi’s zijn vastgelegd in watervergunningen maatgevend. Daarnaast zijn de chemische en 

ecologische doelstellingen zoals die in de Kaderrichtlijn water omschreven zijn maatgevend. De 

chemische en ecologische doelstellingen zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen (Bkmw). Voor 

Rijkswateren is in het BPRW 2009-2015 een toetsingskader voor individuele besluiten opgenomen, dat 

regelt dat de KRW-doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het plan betrokken moeten worden bij het 

vaststellen van watervergunningen, projectplannen en andere besluiten op grond van de Waterwet. 

Aangezien dit toetsingskader al op 22 december 2009 in werking is getreden, moet hier bij de 

afhandeling van alle aanvragen van watervergunningen, die op of na 22 december 2009 zijn ingediend, 

rekening mee worden gehouden. Voor de waterschappen geldt op grond van het NWP een vergelijkbaar 

toetsingskader.  

De waterbeheerder dient zich op grond van deze toetsingskaders bij elk besluit dat hij neemt op grond 

van de Waterwet, waarbij een nieuwe activiteit of uitbreiding van een bestaande activiteit wordt 

toegestaan, af te vragen: blijft het behalen van de KRW-doelen zoals vastgelegd in het waterplan voor 

het relevante waterlichaam nog wel mogelijk als deze activiteit ongewijzigd doorgang vindt? Hierbij 

wordt enerzijds gekeken naar emissies van verontreinigende stoffen en anderzijds naar de effecten van 

fysieke ingrepen op de ecologie. Activiteiten, waarvan de effecten in het kader van het opstellen van het 

waterplan al beoordeeld en meegenomen zijn, hoeven in principe niet opnieuw integraal getoetst te 

worden aan de KRW-doelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de maatregelen uit het KRW-

maatregelenpakket. Hiervan is in het stadium van planvorming al uitvoerig onderzocht in hoeverre deze 

bijdragen tot het halen van de KRW-doelen. Om die reden bieden de toetsingskaders voor dit soort 

activiteiten een eenvoudigere oplossing.   

De toetsingskaders vormen vooralsnog een aanvulling op het bestaande beleid, en worden alleen 

toegepast indien de activiteit of ontwikkeling op grond van het bestaande beleid zou worden toegestaan. 

Zo wordt voor lozingen het toetsingskader op dit moment slechts toegepast, indien deze op grond van 

de emissie-immissietoets al aanvaardbaar zijn gevonden. Op deze manier wordt niet onnodig extra 

getoetst aan de doelen van de KRW. Een aanvullende toetsing op waterlichaamniveau blijft echter wel 

nodig, omdat het bestaande beleid primair op lokaal niveau toetst (bij lozingen bijvoorbeeld aan de rand 

van de mengzone). Het bestaande milieubeleid in Nederland biedt al een hoge mate van bescherming 

voor de waterkwaliteit. Naar verwachting zal de aanvullende toetsing daarom in het merendeel van de 

gevallen geen extra beperkingen opleveren. Het toetsingskader is bedoeld om waterbeheerders op basis 

van een aantal heldere criteria onderscheid te laten maken tussen situaties, waarin gewoon vergund kan 

worden zonder verder onderzoek (ja, mits), en situaties waarin de aangevraagde vergunning niet zomaar 

kan worden verleend (nee, tenzij). Voor deze laatste gevallen zal extra overleg tussen initiatiefnemer en 

waterbeheerder vereist zijn.  

Het naast elkaar bestaan van deze toetsingskaders en het bestaande beleid is in beginsel bedoeld als 

voorlopige oplossing. Voor de toetsing van lozingen van stoffen is inmiddels een nationaal instrument 

ontwikkeld, vastgelegd in het Handboek Immisietoets. Van de beide toetsingskaders is dus enkel de 

toetsing op ecologische aspecten nog van toepassing. Er zijn initiatieven om ook voor de ecologische 

toetsing tot een nationaal instrument te komen (nog geen termijn bekend waarop dit gereed zal zijn). 

Het Handboek Immissietoets is per 1 januari 2012 tevens aangewezen als BBT-document in de Regeling 

omgevingsrecht.  

 

2.8.5 Politiek/bestuurlijke aspecten 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft 2006 onderzoek gedaan naar vergunningverlening en 

handhaving van op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). De resultaten en 

aanbevelingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport voorbeeldig geloosd, 

vergunningverlening en handhaving door waterschappen voor de eigen rwzi’s, Inspectie Verkeer en 

Waterstaat, november 2006. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in het rapport 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water-0/wetgeving/waterwet/plannen/beheerplannen/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/emissiebeheer_0/emissie/
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Tafel van 11 Scheepswerven
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duidelijkheid regels

kosten naleven

voordelen overtreden

belang imago

acceptatie beleidsdoel

eigen verantwoordelijkheid

redelijkheid vergunningsysteem

gezag handhavers RWS

sociale controle

fysieke controlekans

fysieke detectiekans

administratieve controlekans

administratieve detectiekans

sanctiekans

zwaarte sancties

branche

RWS

rioolwaterzuiveringinstallaties, Inspectiekader vergunningverlening en handhaving, 15 mei 2009, de 

kritische elementen voor vergunningverlening en handhaving aangegeven. Daarbij is in het rapport 

aangegeven hoe met de kritische elementen moet worden omgegaan en zijn er minimum voorwaarden 

opgesteld waaraan moet worden voldaan. In het rapport is aangegeven dat de Inspectie Leefomgeving 

en Transport (opvolger van de Inspectie Verkeer en Waterstaat) in de toekomst zal onderzoeken hoe het 

gesteld is met vergunningverlening en handhaving voor rwzi’s. 

  

Vanwege het niet halen van de normen voor de KRW loopt Nederland een politiek/bestuurlijk risico. 

 

2.8.6 Naleving 

Landelijke methoden beoordeling naleving 

De nalevingsanalyse (T11 systematiek) rust op een aantal pijlers; nalevingsbeeld van (een deel van) 

RWS (rianth sessies), nalevingsbeeld volgens de branche zelf, informatie uit Wvo-info en de landelijke 

risicoanalyse sessie van RWS en ILT. 

 

Door de verschillen tussen de beleving van de branche en van RWS inzichtelijk te maken, is het mogelijk 

om het toezicht effectiever te laten zijn. B.v. als de branche denkt dat de controlekans groot is, maar de 

detectiekans op overtredingen klein, zoeken naar effectieve manieren of momenten om toezicht te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch naleefgedrag doelgroep 

Het naleefgedrag van rwzi’s / waterschappen is redelijk. De doelgroep wordt jaarlijks gecontroleerd op 

de naleving van de voorschriften voor wat betreft de lozingsnormen. De waterschappen sturen hiertoe 

hun jaarcijfers aan RWS toe die deze cijfers toetst. De beoordeling van de jaarcijfers in de periode 2010-

2014 is per lozingsparameter weergegeven in de tabellen 2.2 t/m 2.8. 

 

Tabel 2. 4 Aantal RWZI's die voldoen aan de grenswaarde effluent BZV5 

Effluent jaar  Voldaan  niet voldaan  
2014 
2013 
2012  

90 
97 
92  

8 
1 
6  

2011  90 (92)  8 (6)  
2010  95  3  

 

Tabel 2.5 Aantal RWZI's die voldoen aan de grenswaarden effluent CZV 

Effluent jaar  voldaan  niet voldaan  
2014 
2013 
2012  

96 
97 
98  

2 
1 
0  

2011  93 (94)  5 (4)  
2010  96  2  
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Tabel 2.6 Aantal RWZI's die voldoen aan grenswaarden effluent ZS (onopgeloste bestandsdelen) 

Effluent jaar  voldaan  niet voldaan  
2014 
2013 
2012  

92 
89 
88  

6 
9 
10  

2011  89 (90)  9 (8)  
2010  89  9  

 

Tabel 2.7 Aantal RWZI's die voldoen aan grenswaarden effluent P-tot 

Effluent jaar  voldaan  niet voldaan  
2014 
2013 
2012  

94 
87 
90  

4 
11 
8  

2011  88 (89)  10 (9)  
2010  92  6  

 

Tabel 2.8 Aantal RWZI's die voldoen aan grenswaarden effluent N-tot 

Effluent jaar  voldaan  niet voldaan  
2014 
2013 
2012  

98 
98 
96  

0 
0 
2  

2011  95 (95)  3 (3)  
2010  95  3  

 

 

Het toezicht tot nu toe heeft geleid tot een goed inzicht in de onderdelen waarop handhavinginspanning 

kan worden ingezet om zo het naleefgedrag te kunnen verbeteren.  
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3.0)  TACTISCH DEEL 

 

3.1 Specifieke doelen voor het toezicht 

Op basis van de risico’s die uit de strategische analyse naar voren zijn gekomen, zijn specifieke doelen 

voor het toezicht afgeleid. Deze doelen vormen het uitgangspunt voor de in te zetten capaciteit en 

bijbehorende instrumenten. De doelen zijn: 

1) Relevante informatie verzamelen om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan wet- en 

regelgeving door de waterschappen* en haar rwzi’s. 

2) Goed naleefgedrag bevorderen. 

3) De waterschappen, als beheerders van de rwzi’s, verder stimuleren en motiveren tot het 

borgen van de naleving van wet- en regelgeving door middel van (compliance)management- 

of een vergelijkbaar systeem. 

 

3.2 In te zetten instrumenten en frequentie 

Op basis van de specifieke doelen die RWS ten aanzien van deze branche heeft geformuleerd en de 

analyse van de doelgroep, worden de in te zetten instrumenten bepaald en voor welk schap of rwzi deze 

instrumenten worden ingezet. Aan de hand van de risicoanalyse voor rwzi’s en aan de hand van 

risicoanalyse voor het waterschap zal jaarlijks resp. driejaarlijks een beeld worden gevormd van de 

risico’s. In tabel 3.1 en 3.2 zijn deze niveaus met de frequenties opgenomen. 

 

Tabel 3.1 

Op rwzi-niveau: ¬ 

 ν 

  

Minimum frequentie Controlelijst? 

Bemonstering Risicogestuurd Ja, kader 

vergunningverlening 

en handhaving 

(VV&HH) 

Jaarlijkse beoordeling 

bemonsteringskalender 

1x / jaar Nee 

Doelmatige werking van de 

zuiveringstechnische werken 

Risicogestuurd Nee 

Oplevercontrole nieuwe of 

gewijzigde vergunning 

Bij oplevering v. vergunning Nee 

Controlemeting debietmeter. 

Concreet: o.b. van artikel 7.6 van 

Waterregeling. 

1x / 3 jaar 

(o.g.v. Wtr hoofdstuk 7) 

Nee 

Jaarlijkse toets op naleving E-PRTR. 

Per saldo toetsen: 

- tijdige rapportage; 

- gegevens valide. 

1x / jaar Nee 

Jaarlijkse toets op naleving 

lozingsnormen/meetdagen (d.m.v. 

ProSa) en meetgedrag.  

1x / jaar Nee, zie Regeling 

Activiteitenbesluit 

voor het kader. 

Administratieve controle.  

- controleonderwerpen zoals genoemd 

in bijlage 7 v/h inspectiekader IVW, 

alinea ‘Administratieve controle’. 

risicogestuurd Nee, zie bijlage 7 

v/h inspectiekader 

Controle op M&R systeem v/d E-

PRTR plichtige rwzi’s 

1x / 3 jaar Ja, kader VV&HH 

Controle op onderhoud risicogestuurd Ja, kader VV&HH 

Controle IPPC/BREF 

 

risicogestuurd Ja, bijlage 6 
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Tabel 3.2 

Op waterschapniveau: ¬ 

    ν 

Minimum frequentie Controlelijst? 

Inspectie/audit op compliance 

managementsysteem 

1x / 3 jaar Ja, bijlage 1 

Meldgedrag risicogestuurd Ja bijlage 1 

Samenwerking met het WABO 

bevoegd gezag. 

risicogestuurd 

 

Nee 

Inspectie/audit op het 

onderhoudssysteem 

1x / 5 jaar of 

risicogestuurd 

Ja, kader VV& HH 

Aanwezigheid van een doelmatig 

calamiteitenplan en het oefenen 

daarmee. 

1x/5 jaar of 

risicogestuurd 

 

Nee 

   

   

Preventief toezicht. 

- controleonderwerpen zoals 

genoemd in bijlage 7 v/h 

inspectiekader IVW, alinea 

‘preventief toezicht’ 

1 x / jaar  

Nee 

   

   

 

De minimum inzet van toezicht en handhaving op waterschapsniveau is een controle op de naleving 

(compliance) met een frequentie van eens per drie jaar (voor de inhoud van deze controle, zie bijlage 1). 

Een dergelijke check kan worden ondersteund door dieptecontroles om de bovenliggende items in de 

praktijk te kunnen controleren. De dieptecontrole wordt uitgevoerd bij een op basis van de risico-

inschatting geselecteerde rwzi. De minimum inzet van toezicht en handhaving op rwzi-niveau is om per 

waterschap de rwzi’s die een hoge risicoscore opleveren, te inspecteren. Afhankelijk van de oorzaak van 

het verhoogde risico zal een bijpassende inspectie worden uitgevoerd.  

 

3.2.1 Wijze van planning 

Jaarlijks worden een aantal controles en beoordelingen uitgevoerd op items die niet risicogestuurd zijn. 

De te controleren onderwerpen zijn opgenomen in tabel 3.1 van dit toezichtplan. 

Daarnaast maakt RWS vijfjaarlijks een risico-analyse op waterschapsniveau en driejaarlijks een risico-

analyse op rwzi-niveau. Dit onderscheid in frequentie is gebaseerd op de risicosturende elementen voor 

waterschappen die meer statisch zijn dan de risicosturende elementen voor de rwzi’s.  

De risico-analyse op rwzi-niveau levert op dat alle rwzi’s onderling gerangschikt worden in risico.  

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de risico-matrix die bij dit toezichtplan is bijgevoegd als bijlage 2. 

 

- De risicobeoordeling op rwzi-niveau wordt door de toezichthouder/inspecteur/handhavingteam ingevuld. 

Voor elk item zijn controlevragen opgesteld die de input leveren om het item een score te geven. Deze 

controlevragen zijn terug te vinden in bijlage 3.  

Indien één of meerdere waterschappen opvalt doordat, in verhouding, meerdere rwzi’s uit haar beheer 

een verhoogd risico hebben voor het ontvangende oppervlaktewater, dan vindt een toezichtanalyse op 

waterschapniveau plaats. Op grond van de risico-ranking komt naar voren welke rwzi’s vanuit het 

oogpunt van handhaving het meeste risicovol zijn. RWS zal hier haar handhavingcapaciteit op inzetten. 

In bijlage 5 is een stappenplan opgenomen dat RWS hanteert voor het uitvoeren van toezicht op rwzi’s. 

 

- De risicobeoordeling op waterschapsniveau (en deels op rwzi niveau) wordt de input voor het 

risiconiveau van dit waterschap en de in te zetten capaciteit. Deze beoordeling wordt in beginsel door de 

toezichthouder / inspecteur / handhavingteam eens per 5 jaar ingevuld. De afstemming ervan zal 

landelijk worden uitgevoerd met behulp van de confrontatiematrix / SWOT analyse die bij het (volledige) 

toezichtplan is gevoegd als bijlage 4. Hiermee kan een goede trend worden bepaald voor wat betreft de 

risico’s per waterschap op het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. De uitkomst per waterschap zal 

weer input zijn voor de risicobeoordeling op rwzi’s niveau. (Toelichting: als een waterschap bespaard op 

onderhoud is dit zeer waarschijnlijk van invloed op meerdere rwzi’s uit haar beheersgebied). 
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3.2.2 Uitvoering van de controles 

RWS zal de controles op waterschappen en rwzi’s van waterschappen zoveel mogelijk combineren. Dit 

betekend dat zowel de systeemgerichte onderwerpen als ook de prestaties van de rwzi’s van dat 

waterschap integraal door RWS worden beoordeeld, ook wanneer een waterschap geografisch gezien in 

meerdere diensten van RWS aanwezig is. De RWS diensten zullen in deze gevallen gezamenlijk een 

risico-analyse uitvoeren, een jaarplan maken en de controles ook zoveel mogelijk gezamenlijk uitvoeren. 

Deze controles bij voorkeur steeds uitvoeren met twee toezichthouders. De toezichthouders kunnen 

gekozen worden per toerbeurt of op basis van het aantal rwzi’s per dienst. Voor de uitvoering van de 

controles uit tabel 3.1 wordt verwezen naar de controlelijsten die als bijlagen zijn bijgevoegd. 

 

3.2.3 Afhandeling van de controles 

De bevindingen van controles zullen zoveel mogelijk na afloop van de controle aan het waterschap 

worden meegedeeld en besproken. Dit kan voorkomen dat een verkeerde conclusie is getrokken uit een 

verkeerd begrepen vraag. Een korte bespreking met conclusies bevordert ook het wederzijdse draagvlak. 

De resultaten worden na afloop altijd schriftelijk aan het waterschap kenbaar gemaakt. Indien er sprake 

is van overtredingen en/of een handhavingstrajact dan zal hierover ook met het waterschap worden 

gecommuniceerd. Dit laatste kan ook op een ander tijdstip plaatsvinden. 

 

3.2.4 Landelijke handhavingstrategie 

Overtredingen die tijdens het toezicht en de controles worden geconstateerd zullen zo veel mogelijk 

bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk worden afgehandeld conform de landelijke handhavingstrategie. 

De landelijke handhavingstrategie is terug te vinden op de intranet-website van Rijkswaterstaat op het 

kader vergunningverlening en handhaving. 

Conform de handhavingstrategie vindt handhaving in principe plaats in de beide sporen. Afwijkingen zijn 

voorbehouden aan het betrokken handhavingteam van RWS en/of het functioneel parket. 

Mogelijke overtredingen in het kader van andere wetgeving worden doorgegeven aan de betreffende 

bevoegde gezagen en handhavingpartners zoals het Wabo-bevoegd gezag. 

 

3.3 Planning 

 

3.3.1) UitvoeringProgamma (UP) 

In het jaarlijkse UP van RWS wordt zowel het toezichtarrangement (aantal bezoeken, overige 

activiteiten) en de benodigde tijd opgenomen. Dit gebeurt voor de verschillende branches binnen de 

werkvelden Lozingen, Bodem en Beheer.  

Tijd voor opvolging van meldingen en calamiteiten (o.b. van handhavingstrategie) wordt apart in het UP 

verwerkt. Deze zijn dus niet in dit toezichtplan opgenomen. 

 

In het UP 2014 wordt tijd opgenomen voor toezicht en M&R controle. De benodigde tijd wordt berekend 

door: aantal rwzi’s x TPA en  

 aantal waterschappen x TPA 

 

Voorstel: 

Systeemgerichte controle van het waterschap: 1 maal per 3 jaar: totaal 72 uur met 2 personen. 

Controle op het meet- en registratiesysteem: 1 maal per 3 jaar. 

 

Controles op de output van de rwzi’s: jaarlijks de volgende controles: 

- jaarlijkse beoordeling bemonsteringskalender 

- jaarlijkse toets op naleving E-PRTR (x rwzi’s) 

- periodieke overleggen 

- jaarlijkse toets op naleving lozingsnormen/meetdagen (d.m.v. Prosa): 

 

Onderstaand schema is opgenomen voor de calculatie van de benodigde uren voor preventief toezicht op 

waterschappen en zo nodig ook op de rwzi’s. In deze calculatie zijn geen uren opgenomen voor 

activiteiten in het kader van de heffing of ter ondersteuning van BVR. 

http://vpr.intranet.rws.nl/Algemeen/Kader_vergunningverlening_en_handhaving/Documenten/Forms/vv%20hh.aspx
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 Controle-item 
Aantal 

Frequentie 
/ jaar 

Uren / 
item 

Totaal 
uren/jaar 

Aantal 
Pers. 

Eventuele 
berekening 

Periodiek overleg met waterschap 15 2 8 240   

Administratieve controle 99** 0,2 8 160   

toets naleving niet E-PRTR plichtige rwzi’s 69 0,25 8 138   

toets naleving E-PRTR plichtige rwzi’s 30 1 4 120   

Beoordeling bemonsteringskalender 99 1 1 99   

Controle M&R systeem 30 0,33 8 80   

Toets naleving lozingseisen / meetdagen 
(Prosa + marktpartij) 

99 1 
80 

(project) 
80   

Projectmatige opvolging vanuit Prosa 15 1 10 150   

Afhandeling van de uitkomst uit ProSa 15 1 18 270   

Toets compliance management + 1 
inhoudelijke dieptecontrole 

15 0,33 72 720 2 (2 x 360) 

Risico analyse per waterschap 15 0,2 10 180 6 (6 x 30) 

Bemonstering rwzi’s o.b.v. risico-analyse 
10% 
van 99 

4 4 160   

Projectmatige afstemming (excl. ProSa) 15 1 6 90   

Projectmatige afstemming per rwzi 99 1 4 400   

Inzet wegens particuliere rwzi’s 3 0,33 12 12   

Subtotaal    2900   

Onvoorzien 3% (evt. KRW acties e.a.)    87   

Totaal per jaar 2987  

 

Optioneel: 

Toetsen en verwerken v/d WS rapportages  100  2,5 250   

Inzet projectleider RWS    100   

 

** Hierin zit rwzi Heerde van WS Vallei en Veluwe (DON) al inbegrepen welke sinds 2013 loost op Rijkswater. 

 

Toelichting op frequentie van de systeemgerichte controle (1 x per 3 jaar) op waterschapsniveau en de 

risico-analyse per waterschap (1 x per 6 jaar): 

In beginsel is deze risico-analyse gezet op ‘eens per drie jaar’. Omwille van de tijd en de efficiëntie van 

deze beoordeling voldoet het om deze risicoanalyse eens per zes jaar (1/6) volledig uit te voeren en in 

de periode ertussen(per drie jaar) een verkorte risicoanalyse. De verkorte analyse kan worden 

gecombineerd met de beoordeling van de resultaten vanuit ProSa en bij de voorbereiding op de 

Systeemgerichte controle (themakeuze o.b.v. resultaten en risico van het waterschap). 
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4.0) OPERATIONEEL DEEL  

Dit hoofdstuk beschrijft richtlijnen voor het toezicht en geeft praktische handvatten voor de inspecteur 

die de controles uitvoert. Het hoofdstuk kan gebruikt worden bij de voorbereiding en uitvoering van het 

reguliere toezicht. Het hoofdstuk is een nadere uitwerking van het protocol toezichtbezoek, maar nu 

specifiek voor de branche. 

 

Zodra het resultaat van de nulmeting aangeeft dat een waterschap in potentie geschikt is voor meer 

systeemgericht toezicht en dit ook wordt bevestigd door de toezichtresultaten op output over de laatste 

jaren, dan zal gekozen worden om hier meer systeemgericht toezicht te houden. 

Voor het houden van systeemgericht- en outputgericht toezicht zijn controlelijsten beschikbaar. 

 

4.1 Voorbereiding 

 Jaarplanning op basis van risicoanalyses 

 De bezoeken afstemmen met waterschappen 

 Doornemen toezichtplan en benodigde checklist 

 Optioneel: bemonsteringsapparatuur en ander gereedschap  

 Optioneel: voorlichtingsmateriaal 

 Optioneel: veiligheidskleding 

 

4.2 Controle 

Voor de uitvoer van systeemgericht toezicht is bij dit toezichtplan een vragenlijst bijgevoegd als bijlage 1. 

Voor de uitvoer van de meer outputgericht toezicht zijn opgestelde items/vragen verzameld en bij dit 

toezichtplan bijgevoegd als bijlage 3.  

 

4.3 Startsein handhavingstrategie 

Bij overtredingen wordt de vergunninghouder (en andere handhavingpartners) spoedig doch zorgvuldig 

op de hoogte gebracht van de feiten en omstandigheden. Overtredingen worden in beginsel steeds 

afgedaan conform de handhavingstrategie. Indien een hercontrole nodig is, wordt dit ingepland. 

 

4.4 Afhandeling: registratie en dossiervorming 

Tijdens en na de controle is het belangrijk dat alle controleresultaten zorgvuldig worden vastgelegd, 

zodat na afloop de gegevens goed gedocumenteerd kunnen worden.  

Na afloop dient het bedrijf op de hoogte te worden gebracht van de controleresultaten via een 

bezoekverslag, ook als er geen bijzonderheden zijn waargenomen. 

 

4.5 Regionaal deel (PM) 

Dit hoofdstuk biedt ruimte om regionale- en/of bedrijfsspecifieke zaken te beschrijven die afwijken van 

het landelijke beeld en waarom er afgeweken moet worden van de landelijke controlestrategie. Afwijken 

is mogelijk doch hier in beginsel terughoudend mee omgegaan. De afwijkingen en conclusies worden 

door de betreffende dienst ingebracht tijdens de eerstvolgende periodieke landelijke afstemming en 

worden steeds in overleg met de projectgroep vastgesteld. De reactie(s) vanuit de landelijke 

projectgroep dienen gezien te worden als zwaarwegend advies.  

 

 



BIJLAGEN 

Bijlage 1: Auditvragen voor de compliancetoets 

 

In onderstaande tabellen zijn de eisen met bijbehorende verificatie-items opgenomen. De eisen zijn van in beginsel van toepassing op de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling. 

Niet alle eisen zijn even belangrijk. Het gewicht is aangegeven met de onderstaande letters: 

e = essentieel, b = belangrijk en m = minder belangrijk (i = inleidende vraag). 

 

Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

      

1 Systeem van wettelijke kaders 

1.1 Beschikt uw organisatie over een systeem van wettelijke kaders waarin alle 

voor uw organisatie relevante wettelijke eisen zijn opgenomen (bv in de 

vorm van een database of een register)? 

Vastlegging regels in database of register e    

1.2 Hebt u de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het systeem van 

wettelijke kaders binnen uw organisatie aantoonbaar vastgelegd? 
Vastlegging verantwoordelijkheid  e    

1.3 Houdt u het systeem wettelijke kaders aantoonbaar actueel en volledig? 
Actieve screening op wijzigingen 

e    
Aanpassing van het register bij nieuwe regels 

1.4 Bevat uw ´systeem wettelijke kaders´ zoals bedoeld in vraag 1.1 een 

expliciete koppeling tussen de wettelijke eisen en de onderdelen van het 

managementsysteem waarin u de naleving van deze eisen hebt opgenomen? 

Zijn de wettelijke voorschriften ook gekoppeld aan 

de interne afspraken, procedures en instructies? 
e    

1.5 Onderzoekt u structureel de duidelijkheid en de naleefbaarheid van de 

wettelijke eisen? 
onderzoeksrapportages, zienswijzen enz. b    

1.6 Beschikt u over een beschreven methodiek van risicoanalyse voor de 

naleving van wettelijke eisen? 

Beschrijving methodiek risicoanalyse t..a.v. 

relevante wet- & regelgeving 
i JA  NEE   

1.7 Gebruikt u deze methodiek van risicoanalyse om te bepalen of uw 

organisatie aan de wettelijke eisen voldoet? 
 e    
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Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

      
2 Visie en gedrag 

2.1 Heeft uw organisatie een gedragen visie op de naleving van wet- en 

regelgeving (w&r)?  
Inhoud visie i JA  NEE   

2.2 Is de visie op deze naleving ook op schrift gesteld? Schriftelijke versie e    

2.3 Is deze visie bekend bij de medewerkers? Hoe is deze visie verspreidt i JA  NEE   

2.4 Steunt de directie of bestuur het managementsysteem t.a.v. naleving van wet- 

en regelgeving? 
Agenda directieoverleg e    

2.5 Heeft uw organisatie een gedragscode waarin concreet is vastgelegd wat de 

organisatie van de medewerkers verwacht t.a.v. het naleven van wet- en 

regelgeving? 

Inhoud van de gedragscode 

e    

Een review op de gedragscode, elke 3 jaar 

2.6 Is deze gedragscode bekend bij de medewerkers? Verspreiding gedragscode e    

2.7 Is in de gedragscode uitdrukkelijk benoemd wat van de medewerkers wordt 

verwacht op het gebied van openheid, opleiding, proactiviteit en zelfkritische 

houding t.a.v. de naleving van wet- en regelgeving? 

Inhoud gedragscode e    
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Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

 

3 Kwaliteitsdenken, opleiding, zelfkritische houding en continue verbetering 

3.1 Heeft uw organisatie een (gecertificeerd) managementsysteem? Werkend management systeem e    

3.2 Past u uw managementsysteem systematisch toe bij het borgen van de 

naleving van wet- en regelgeving? 
Procedures gericht op regelnaleving e    

3.3 Stelt u objectieve en gekwantificeerde doelstellingen vast voor de naleving 

van wet- en regelgeving? 

Maximum aantal afwijkingen 
e    

Doelstellingen SMART 

3.4 Stelt u jaarplannen op waarin u acties hebt opgenomen over de naleving 

van wet- en regelgeving? 

Duidelijk is wie de actie uitvoert 
e    

Duidelijk is wanneer de actie gereed is 

3.5 Hebt u in een procedure vastgelegd hoe u de prestatie op de naleving van 

wet- en regelgeving bepaalt? 

Procedure meting nalevingprestatie 
e    

Meting objectief en reproduceerbaar 

 

3 Kwaliteitsdenken, opleiding, zelfkritische houding en continue verbetering 

3.6 Meet u planmatig de nalevingprestatie? Rapportage van de meting e    

3.7 Registreert u systematisch de afwijkingen van de naleving van wet- en 

regelgeving? 
Continue planmatige registratie e    

3.8 Onderzoekt u systematisch de oorzaak van deze afwijkingen Registratie onderzoek e    

3.9 Onderneemt u naar aanleiding van dit onderzoek systematisch actie ter 

verbetering van de nalevingprestatie 

Vastlegging acties (wie, wanneer) 
e    

Monitoring uitvoering acties 

3.10 Hebt u een werkwijze hoe nieuwe werkinstructies over de naleving van 

wet- en regelgeving aan medewerkers worden gecommuniceerd 

Opleidingsplan 
b    

Inhoud 
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Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt  Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

 

4 Interne controle en proactiviteit  

4.1 Heeft uw organisatie een functionaris of afdeling die toeziet op de naleving 

van wet- en regelgeving door de organisatie? 
functie- of afdelingsomschrijving b    

4.2 Zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze 

functionaris of afdeling schriftelijk vastgelegd? 

eenduidige vastlegging taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden 
b    

4.3 Is er een vervangingsregeling voor het geval dat de functionaris voor 

naleving van wet- en regelgeving afwezig is? 

aangewezen persoon of bij afdeling: bezetting 

gegarandeerd 
b    

4.4 Onderhoudt de functionaris of de afdeling m.b.t. naleving w&r periodiek 

contact met de overheid over het definiëren van de betekenis van 

wettelijke eisen voor de organisatie? 

Er is periodiek overleg met overheid i JA  NEE   

4.5 Kunt u dit aantoonbaar maken aan de hand van verslagen e.d.? 
verslagen gesprekken met de overheid 

b    
inhoud besprekingen 

4.6 Rapporteert de functionaris of afdeling naleving van w&r rechtstreeks aan 

het bestuur en onafhankelijk van degenen die binnen het bedrijf 

verantwoordelijk zijn voor de regelnaleving? 

deelname van de functionaris naleving van wet- en 

regelgeving in hoogste managementoverleg of de  

functionaris heeft een mandaat van het bestuur om in 

voorkomende gevallen rechtstreeks te rapporteren 

b    

4.7 Is de functionaris of afdeling belast met de naleving van wet- en 

regelgeving, bevoegd om namens de organisatie te spreken? 
 i JA  NEE   

4.8 Is de bevoegdheid schriftelijk vastgelegd? 
bevoegdheid schriftelijk vastgelegd 

(wat, wie) 
b    

4.9 Heeft de functionaris, belast met de naleving van wet- en regelgeving, 

adequate ervaring, opleiding en training opgedaan? 
training functionaris naleving w&r personeelsdossier b    
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Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt  Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

 

5 Openheid en jaarverslagen 

5.1 Communiceert uw organisatie op open wijze met belanghebbenden zoals 

overheid en N.G.O.’s over de naleving van wet- en regelgeving door uw 

organisatie? 

Communicatiemiddelen b    

5.2 Communiceert u op open wijze met belanghebbenden over de werking en 

de resultaten van het managementsysteem t.a.v. naleving van wet- en 

regelgeving? 

Communicatiemiddelen b    

5.3 Stelt u een jaarverslag op waarin u rapporteert over de eigen 

nalevingprestatie? 
Jaarverslag m    

5.4 Vermeldt dit jaarverslag de prestatie van de organisatie ten aanzien van het 

naleven van alle relevante wettelijke eisen? 
nalevingprestatie in jaarverslag m    

5.5 Is dit jaarverslag transparant en eenduidig? 

 
inhoud jaarverslag m    

5.6 Stelt u dit jaarverslag beschikbaar aan belanghebbenden? 

a. verzendlijst van het jaarverslag; m    

b. Jaarverslag in te zien via website b    
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Eis  Verificatie-item Gewicht Geschikt  Ingevoerd 
Met bewijs 

gestaafd 

      
6 Pre-screening medewerkers en disciplinaire maatregelen 

6.1 Hebt u aan de medewerkers en bestuurders duidelijk gemaakt welke 

maatregelen de organisatie neemt met betrekking tot personen die willens en 

wetens overtredingen begaan? 

Intern vastgelegde afspraken b    

6.2 Hebt u aan de medewerkers en bestuurders duidelijk gemaakt dat het bedrijf 

geen maatregelen neemt tegen degene die onopzettelijke overtredingen 

begaat en/of meldt? 

Intern vastgelegde afspraken b    

6.3 Bestaan er binnen uw organisatie fraudegevoelige functies?  

Zo ja, hebt u een schriftelijk overzicht van deze functies?  

Zo nee, ga verder met vraag 6.8 

Lijst of overzicht met fraudegevoelige functies i JA  NEE   

6.4 Hanteert u criteria voor het vaststellen van fraudegevoelige functies?  Criteria voor fraudegevoelige functies m    

6.5 Past u een screeningprocedure toe om ervoor te zorgen dat slechts integere 

personen de fraudegevoelige functies bekleden?  
Screeningprocedure i JA  NEE   

6.6 Hebt u schriftelijk vastgelegde maatregelen die u toepast als deze personen 

niet integer handelen? 

Schriftelijk vastgelegde maatregelen bij niet integer 

handelen 
m    

6.7 Controleert u systematisch en steekproefsgewijs of de kritische 

fraudegevoelige taken integer worden uitgevoerd.  

Ten minste twee maal per jaar een steekproef 
m    

Resultaten steekproef vastgelegd in rapportage 

6.8 Neemt u direct maatregelen bij het constateren van overtredingen? Vastgelegde maatregelen b    

6.9 Hebt u aan de medewerkers duidelijk gemaakt dat het melden van 

overtredingen verplicht is? 
Intern vastgelegde afspraken b    

6.10 Heeft de organisatie een systeem om het melden van overtredingen te 

stimuleren? 

Snelle terugkoppeling op de melding vanuit het 

management 

b    
Eenvoudige meldingsprocedure 

Mogelijke gevolgen van de melding zijn bekend 

 



BIJLAGE 2: RISICOMATRIX TOEZICHT RWZI’S 

 

Rwzi naam Kans Effect  

 

 

 

 

Controle-item 

Kans Milieu-

effect 

Economisch 

effect 

Politiek 

effect 

Totale risico score 

(kans x effect= K 

x (m+e+p)) 

Naleefgedrag rwzi laatste 3 

jaar (overschrijdingen 

lozingsnorm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 4 1 0 10 (voorbeeld) 

Belasting rwzi      

Aanbod rwzi      

Meldingsgedrag 

waterschap 

     

Onvoorziene lozingen op 

rwzi/samenwerking 

     

Stand der techniek      

Waterplannen/waterakkoord      

Gevoeligheid ontvangend 

water 

     

Geloosde jaarvrachten  

E-PRTR 

     

Te geven score: 

0  kleine kans/effect  << - >>   5 grote kans/effect 

 

Naleefgedrag: hoe frequent is er de laatste 3 jaar op de betreffende rwzi sprake geweest van een 

overschrijding van de lozingsnorm. Aan de hand van ProSA dienen waterschappen ieder jaar 

gegevens van influent en effluent van iedere rwzi aan RWS toe te sturen. Deze gegevens worden 

door RWS centraal beoordeeld in het Project Stedelijk Afvalwater. Hierbij wordt per rwzi getoetst of 

voldaan is aan de lozingsnormen uit de vergunningen en of het minimaal aantal voorgeschreven 

meetdagen gehaald is. Aan de hand van de resultaten van deze beoordeling, die sinds 2006 wordt 

uitgevoerd, kan een score voor dit onderdeel gegeven worden. 

 

Belasting: Wat is de ontwerpcapaciteit van de rwzi (hoe verhoud de hydraulische en biologische 

belasting van de rwzi zich ten opzichte van de ontwerpcapaciteit).  

 

Aanbod: welke soorten en welke kwaliteit afvalwater worden er als influent op de rwzi 

aangeboden? Hoe is de verhouding tussen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en 

hemelwater? Welke soorten bedrijfsafvalwater worden er aangeboden en in hoeverre is dit 

constant van kwaliteit en omvang? 

 

Meldgedrag: waterschappen zijn verplicht om bepaalde zaken zoals ongewone voorvallen en  groot 

onderhoud aan de waterbeheerder te melden. Het meldgedrag is een maat voor de mate waarin 

het waterschap aan deze verplichting voldoet. 

 

Onvoorziene lozingen op rwzi/samenwerking met gemeenten: Welke bedrijven zijn aangesloten op 

het rioolstelsel en hoeverre kan een onvoorziene lozing vanuit deze bedrijven een bedreiging zijn 

voor de doelmatige werking van de zuivering? Kennis van de op de riolering aangesloten bedrijven 

is voor inschatting van dit risico belangrijk. Sinds de Waterwet in 2009 in werking getreden is 

vergunningverlening van handhaving van indirecte lozers die op de riolering aansluiten vanuit de 
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waterschappen verplaatst naar gemeenten. Waterschap en gemeente moeten aanbod van 

afvalwater en verwerking van dat afvalwater actief met elkaar afstemmen. De wettelijke kaders 

voor adviesrecht op indirecte lozingen en het afstemmen van taken voor een doelmatig 

waterbeheer zijn geregeld in respectievelijk artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en artikel 3.8 van de Waterwet. Het is goed om na te gaan in welke mate een 

waterschap gebruik maakt van deze middelen. 

 

Stand der techniek: beoordeling in hoeverre de rwzi voldoet aan de stand der techniek Best 

Beschikbare Technieken (BBT). Welke technieken dat zijn kan voor specifieke lozingen worden 

vastgesteld op basis van documenten die zijn aangewezen in de Regeling Aanwijzing BBT-

documenten. Deze regeling geldt zowel voor IPPC inrichtingen als niet IPPC-inrichtingen. De BBT 

referentiedocumenten (BREFs) die van toepassing kunnen zijn op rwzi’s zijn gespecificeerd in 

bijlage 5.  

 

Gevoeligheid ontvangend water: In hoeverre is het ontvangende oppervlaktewater in staat om 

onvoorziene lozingen vanuit de rwzi te verwerken? Denk hierbij aan de grootte, de 

doorstroomsnelheid en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Ook dient rekening te 

worden gehouden met de kwetsbaarheid van benedenstroomse wateren (bijvoorbeeld met functie 

natuur, zwemwater of drinkwater).  

 

Niveau van milieuzorg: behaalde certificering volgens ISO14001 (ISO 9001 betreft kwaliteitzorg) 

 

E-PRTR: bepaalde (grotere rwzi’s) zijn op grond van de EPRTR verplicht om de jaarlijks geloosde 

stoffen te rapporteren aan de waterbeheerder. In de verordening (EG) Nr. 166/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 zijn categorieën van bedrijven opgenomen. 

Bedrijven die onder deze verordening vallen zijn in principe verplicht om hun op oppervlaktewater 

geloosde jaarvrachten aan de waterbeheerder te rapporteren. 

De rwzi’s die op grond van de verordening moeten rapporteren zijn “installaties voor de 

behandeling van stedelijk afvalwater, met een capaciteit van 100 000 inwonerequivalenten’’. 

Daarnaast vallen installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijk afval met een capaciteit van 

50 ton per dag onder de verordening. Deze laatste categorie betreft rwzi’s waar meer dan 50 ton 

aan slib verwerkt kan worden. 
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Bijlage 3: Controlevragen voor de risicobeoordeling op rwzi-niveau 

 

Controlevragen over naleefgedrag 

 

Naleefgedrag: hoe frequent is er de laatste 3 jaar op de betreffende rwzi sprake geweest van een 

overschrijding van de lozingsnorm. Aan de hand van ProSA dienen waterschappen ieder jaar 

gegevens van influent en effluent van iedere rwzi aan Rijkswaterstaat toe te sturen. Deze gegevens 

worden door Rijkswaterstaat centraal beoordeeld in het Project Stedelijk Afvalwater. Hierbij wordt 

per rwzi getoetst of voldaan is aan de lozingsnormen uit de vergunningen en of het minimaal 

voorgeschreven meetdagen gehaald is. Aan de hand van de resultaten van deze beoordeling, die 

sinds 2006 wordt uitgevoerd, kan een score voor dit onderdeel gegeven worden. 

 

Controlevragen over aanbod 

 

1. Wat is de verhouding tussen aanbod van huishoudelijk afvalwater en  bedrijfafvalwater op 
de rwzi? 

2. Is het aanbod van afvalwater constant in kwaliteit en kwantiteit? 
3. Is de sturing van de rwzi zodanig dat deze goed functioneert met een met wisselend 

aanbod? 
4. wordt er op nog andere wijze dan via een transportleiding afvalwater of afval (slib) naar de 

rwzi aangevoerd? 
5. welke soorten en welke kwaliteit afvalwater worden er als influent op de rwzi aangeboden?  
6. Hoe is de verhouding tussen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater?  
7. Welke soorten bedrijfsafvalwater worden er aangeboden en in hoeverre is dit constant van 

kwaliteit en omvang? 

 

 

Controlevragen over belasting rwzi 

 
1. wat is de hydraulische ontwerpcapaciteit van de rwzi? 

2. Is deze ontwerpcapaciteit nog actueel? 
3. Wat is de biologische ontwerpcapaciteit van de rwzi? Let op de eenheid van i.e. á 54 

gram BZV 
4. Is deze ontwerpcapaciteit nog actueel? 
5. Hoe verhoud de feitelijke hydraulische belasting van de rwzi over de laatste 3 jaar zich 

ten opzichte van de ontwerpcapaciteit? 
6. Indien er sprake is van overschrijding van de hydraulische ontwerpcapaciteit van de 

rwzi 
7. Hoe verhoud de feitelijke biologische belasting van de rwzi over de laatste 3 jaar zich 

ten opzicht van de ontwerpcapaciteit? ? Let op de eenheid van i.e. á 54 gram BZV. 

8. Indien er sprake is van overschrijding van de biologische ontwerpcapaciteit van de rwzi, 
is er bekend wat hiervan de oorzaak is? 

9. Heeft de overschrijding (indien dit het geval is) van de hydraulische en biologische 
ontwerpcapaciteit van de rwzi geleid tot overschrijding van de lozingsnormen of andere 
problemen op de rwzi? 

 

 

Controlevragen over onvoorziene lozingen / samenwerking met gemeenten 

 
1. Is bekend welke bedrijven er op de rwzi zijn aangesloten? 
2. Zijn er bedrijven op de rwzi aangesloten die, in normale bedrijfsituaties of bijvoorbeeld in 

geval van een calamiteit, een risico vormen voor de werking van de rwzi? 
3. Is er rwzi bemand of onbemand? 
4. Ingeval van een onbemande rwzi: vind er automatische detectie/meting en daarna alarm 

plaats in geval van hoog RWA / calamiteuze lozingen (hoog debiet/TOC/etc) 
5. Is welke mate is de rwzi gevoelig voor het verwerken van onvoorziene lozingen?  
6. Vanuit systeemgericht toezicht: is er een goede samenwerking/communicatie tussen 

waterschap met betreffende gemeenten m.b.t. (wijzigingen in) aanvoer van influent, 
calamiteiten/incidenten? 
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Controlevragen over meldgedrag waterschap 

 
Zijn er de afgelopen 3 jaar situaties geweest die het waterschap onterecht niet of niet tijdig heeft 

gemeld? Denk aan ongewone voorvallen, het indienen van jaarcijfers, administratieve 

verplichtingen. 

 

 
Controlevragen over stand der techniek 

 
De volgende BREF’s kunnen van toepassing zijn op IPPC-plichtige rwzi’s:  

• Industrial cooling systems (ICS).  

• Emissions from storage of bulk or dangerous materials (ES).  

• General principles of monitoring (GPM).  

• Waste Treatments (WT).  

• Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector 

(W&WGT).  

• Economic and cross media issues (E&CM).  

 

Controleer welke BREF’s van toepassing zijn op deze rwzi en aan de hand hiervan of de rwzi nog 

BBT is.  

 

Controlevragen over gevoeligheid ontvangende oppervlaktewater 

 
1. Heeft het ontvangende oppervlaktewater een MTR-waarde /BKMW-waarde die 

overschreden wordt? 
2. Wat is het debiet van het ontvangende oppervlaktewater (in relatie tot een eventuele 

calamiteuze lozing)? 
3. Hoe groot is de kans dat het ontvangende oppervlaktewater verontreinigd raakt van een 

incidentele lozing.  

 

Controlevragen over E-PRTR 

 

Valt de rwzi onder de E-PRTR-regeling (IPPC-plichtig dan wel  > 111.100 i.e. á 54 gram BZV.  

Wat zijn de stoffenvrachten die jaarlijks vanuit de rwzi op het oppervlaktewater geloosd worden?  

Zijn er vanuit de jaarlijkse E-PRTR stoffen die de drempelwaarde overschrijden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4: Confrontatiematrix - SWOT-analyse: Sgt voor waterschappen en rwzi’s 
 

 
EXTERNE FACTOREN 

 
 

 
INTERNE FACTOREN 

KANSEN (OPPORTUNITIES)  BEDREIGINGEN (THREATS)  

Bestaansrec
ht/voortbest
aan 
maatschap-
pelijke taak 

Aansluiting 
van nwe. 
bedrijven / 
lozer(s) 
 

Milieuzorg
-systeem 

Aanbod van 
afvalwater 
uit 
bedrijven- of 
industrieterr

ein 

Energieverbr
uik als 
stuurparame
ter 

Gevoeligheid 
van 
ontvangend 
oppervlaktewat
er 

Stroomstoring 
(is voorbeeld) 

 
STERKTES 

 (STRENGHTS) 

 

Voorbeeldfunctie 
(overheid en ook 
bevoegd gezag 
voor opp. water) 

1 
 

1 1 3 1 3 3 

Naleefgedrag 1 
 
 

1 1 3 3 3 3 

Stand der 
techniek; 

Indien bijgehouden 

3 
 

 

1 1 1 1 3 1 

 
ZWAKTES 
(WEAKNESS) 

 

Belasting 
(toenemend in 
recreatie- seizoen 
of structureel) 

3 
 
 

3 3 5 5 5 3 

Verassingen in 
aanbod en/of kans 
op 
onvoorziene lozing 

3 
 
 

1 1 1 5 3 3 

Meldgedrag  3 1 1 5 5 5 3 

Onbemande 
zuivering(en) 
 
 

5 
 

5 3 3 5 3 1 

 

 

 



Bijlage 5: Stappenplan handhaving rwzi’s 

 

 

stap Beoogd doel 

 

Methodiek 

 

Informatiebron 

 

Betrokken 

actoren 

 

Resultaat 

 

1. inventarisatie 

vergunningen 

bestand 

Inzicht in ligging, 

omvang en 

lozingssituaties rwzi’s  

 

VV-bestand rwzi’s en 

informatie over het 

watersysteem  

en betrokken actoren  

Combineren van 

geografische 

systemen 

Handhaver en 

vergunning-

verlener  

 

Kaart met 

ligging, 

omvang én 

lozingsituatie 

rwzi’s 
 
2. Uitvoeren 
risicoanalyse  

 

Onderlinge ranking 

rwzi’s op basis van 

risico’s en 

naleefgedrag  

 

Aanvraag, handhavings-

historie, beheerplannen, 

Wm-BG  

 

Risicotool (Rianth)  

 

Handhaver, 

Vergunningver-

lener, 

aanvrager, 

Wm-BG  

 

Rangorde 

rwzi’s  

 

3. Prioritering op 

basis van 

risicoanalyse 

Indeling categorieën 

rwzi’s  

 

Uitkomsten risico-analyse  

 

Rangordening  

 

Handhaver, 

vergunning-

verlener 

rwzi’s 

ingedeeld in 

categorieën  

 

4. Opstellen 

toezichtplan  

 

Afgestemd toezicht-

arrangement  

 

rwzi’s ingedeeld in 

categorieën  

 

Optimaal 

combineren van 

een aantal 

toezichtvor-men  

 

Handhaver  

 

Toezichtplan 

rwzi’s met voor 

elke rwzi een 

passend 

toezicht-

arrangement  

 

5. Opstellen 

jaarplanning  

 

Jaar rond 

geprogrammeer-de 

toezicht op rwzi’s  

 

Toezichtplan rwzi’s  

 

Toezichtplan rwzi’s 

opnemen in 

jaarplanning  

 

Handhaver  

 

Jaarplanning 

toezicht rwzi’s  

 

6. Evaluatie 

resultaten toezicht 

en handhaving  

 

Sluiten plan-do-

check-act cyclus; 

aanscherping 

risicobeeld  

 

Resultaten 

toezichtsbezoeken 

Analyseren 

bevindingen i.r.t. 

toegepaste 

toezichtvor-men  

 

Handhaver Inzicht in 

effectiviteit; 

Optimaliseren 

handhaving  

 

7. Beoordeling 

actualiteit 

handhavings-  

 

Aanwezige capaciteit 

optimaal inzetten  

 

Handhavings programma  

 

Controleren of 

programma 

aansluit op de 

actuele informatie  

 

Handhaver  

 

Actueel 

handhavings 

programma  

 

8. Uitvoering 

controle  

 

Inzicht of wordt 

voldaan aan de 

gestelde voorwaarden 

in de vergunningen  

 

Resultaten toe- 

zichtbezoeken,  

vastgelegd in het dossier  

Controle of wordt 

gewerkt conform 

afspraken  

 

Handhaver, 

vergunning-

houder  

 

Onderbouwd 

oordeel of 

wordt voldaan 

aan de 

voorwaarden  

 

9. Beoordeling 

geconstateerde 

tekortkomin- gen  

 

Vastgestelde 

tekortkomingen 

bevestigen en nagaan 

mogelijke oorzaak  

 

Toelichting beheerder 

rwzi; Resultaten van 

contra/herbemonsteringe

n  

 

Interviews en data-

analyse  

 

Handhaver, 

vergunning-

houder 

Duidelijk over 

ernst, aard en 

omvang, 

vastgelegd in 

een 

feitenrelaas  

 

10. Legalisatie- 

toets  

Beoordelen hoe op de 

geconstateerde 

Resultaten feitenrelaas  

 

Afweging maken 

of situatie 

Handhaving en 

vergunningver-

Duidelijkheid 

of 
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 overschrijding moet 

worden gereageerd  

 

gelegaliseerd kan 

worden  

 

lener  

 

sanctiestrategie 

moet worden 

gevolgd 

11. Inzet sanctie 

strategie  

 

Overtreding conform 

sanctiestrategie 

afhandelen 

Handhavingsdossier met 

ondermeer het 

feitenrelaas 

Toepassen 

sanctiestrategie: 

informeren OM en 

betrokken actoren 

Handhaving, 

beheerder rwzi, 

BOA, 

handhaver van 

een collega 

waterschap 

Een sanctie 

i.o.m. de 

zwaarte van de 

overtreding 

 

12. Evaluatie 

handhavingstraject  

 

Optimaliseren 

handhavingsprogram

ma 

Handhavings-dossier en 

ervaringen afgelopen jaar 

 

Beoordelen of 

aanpassingen 

nodig zijn 

Handhaving, 

vergunningver-

lening en mede 

BG’en  

 

Evaluatie-

rapport met 

mogelijke 

verbeteringen  

 

13. Interne en 

externe 

communicatie  

 

Gedurende 

voorgaande stappen 

communiceren met de 

betrokken actoren  

 

Handhavings-dossier  

 

Regulier en ad hoc 

overleg  

 

Handhaving,  

vergunninghou

-der, 

vergunning-

verlener, mede 

BG’s  

Invulling 

preventief 

handhaven;  

 

14. Dossier archief- 

vorming  

 

Aantoonbaar 

vastleggen van de 

bevindingen  

 

Alle bevindingen, 

opgelegde sancties en de 

onderbouwing daarvan  

 

Opslaan in een 

informatie-systeem  

 

Handhaving en 

afdeling archief  

 

Samenhangen

d en 

overzichtelijk 

dossier  
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Bijlage 6: referentiedocument BREF (belangrijkste elementen voor rwzi’s) 

 
SAMENVATTING 
 

De belangrijkste kenmerken van afvalwater van rwzi’ s zijn: 

 

 hydraulische belasting 

 gehalte verontreinigende stoffen (uitgedrukt in belasting of concentratie) 

 effecten op of mogelijke gevaren voor het ontvangende water, uitgedrukt in surrogaat- of 
somparameters 

 effect op organismen in het ontvangende water, uitgedrukt in mate van toxiciteit. 

 

 

SYSTEMEN EN HULPMIDDELEN VOOR BEHEER (HOOFDSTUK 2) 

 

Milieubeheer is een strategie om vrijgekomen afval van de chemische industrie te behandelen of 

preventieve maatregelen te treffen, met inachtneming van lokale omstandigheden, waardoor de 

geïntegreerde prestaties van een chemische locatie worden verbeterd. De exploitant krijgt zo de 

mogelijkheid om: 

 

 inzicht te verkrijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van 
de productieprocessen 

 evenwichtige besluiten over milieumaatregelen te nemen 

 tijdelijke oplossingen en investeringen die niets opbrengen, te vermijden 

 adequaat en proactief te handelen bij nieuwe ontwikkelingen op milieugebied. 

 

BEHANDELINGSTECHNIEKEN (HOOFDSTUK 3) 

 

De technieken die door de technische werkgroep zijn vastgesteld en in dit document worden 

beschreven, zijn gangbaar in de chemische sector als geheel. Ze worden in logische volgorde 

geïntroduceerd, overeenkomstig het traject dat de verontreinigende stof aflegt. 

 

De beschreven behandelingstechnieken voor AFVALWATER zijn: 

 

 scheidings- of klaringstechnieken, die voornamelijk in combinatie met andere operaties 
worden gebruikt, hetzij als een eerste stap (om andere behandelingsinstallaties te beschermen 
tegen beschadiging,  verstopping of vervuiling door vaste stoffen) hetzij als een laatste 
zuiveringsstap (om vaste stoffen of olie te verwijderen die tijdens een eerdere 

behandelingsoperatie zijn gevormd): 
 zandafscheiding 
 sedimentatie  
 luchtflotatie  
 filtratie  
 microfiltratie / ultrafiltratie  
 scheiding van olie en water 

 

 fysisch-chemische behandelingstechnieken voor niet biologisch afbreekbaar afvalwater, 
die voornamelijk gebruikt worden voor anorganische of nauwelijks biologisch afbreekbare (of 
remmende) organische contaminanten, vaak toegepast als voorbehandeling voordat het water 
naar een biologische (centrale) afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat: 
 precipitatie / sedimentatie / filtratie  
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 kristallisatie  

 chemische oxidatie  
 oxidatie met natte lucht 
 superkritische wateroxidatie 
 chemische reductie  
 hydrolyse  
 nanofiltratie / omgekeerde osmose 
 adsorptie  
 ionenwisseling 
 extractie  
 distillatie / rectificatie  
 verdamping  
 strippen 
 verbranding  

 

 biologische behandelingstechnieken voor biologisch afbreekbaar afvalwater: 
 anaërobe gistingsprocessen zoals anaëroob contactproces, UASB-proces, vastbedproces, 

wervelbedproces, biologische verwijdering van zwavelverbindingen en zware metalen  
 aërobe gistingsprocessen zoals geactiveerd-slibproces met volledige menging, 

membraanbioreactorproces, druppelfilterproces, wervelbedproces, vastbedproces met 
biofilter 

 nitrificatie / denitrificatie  
 centrale biologische afvalwaterbehandeling. 

 

CONCLUSIES OMTRENT DE BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (HOOFDSTUK 4) 

 

 
 Afvalwater 

 

Een adequaat AFVALWATERVERZAMELSYSTEEM is van wezenlijk belang voor een effectieve 

afvalwaterbeperking en/of -behandeling. Het leidt de afvalwaterstromen naar de juiste 

behandelingsapparatuur en voorkomt dat verontreinigd en niet-verontreinigd afvalwater met elkaar 

worden vermengd. De beste beschikbare technieken zijn:  

 
 scheiding van het proceswater van niet-verontreinigd regenwater en ander niet-verontreinigd 

afvalwater. Bestaande locaties die het water nog niet scheiden, kunnen dat – ten minste 
gedeeltelijk – gaan doen wanneer er ingrijpende wijzigingen op de locatie plaatsvinden 

 scheiding van het proceswater naargelang de verontreinigingsbelasting 
 indien mogelijk, aanbrenging van een overkapping boven gebieden die vatbaar zijn voor 

verontreiniging  
 installatie van afzonderlijke drainagesystemen voor gebieden waar verontreiniging kan 

optreden, inclusief een reservoir om bij lekkage of overstroming water op te vangen 
 gebruik van bovengrondse rioolbuizen voor proceswater op de bedrijfslocatie tussen het punt 

waar het afvalwater ontstaat en het punt waar zich de apparatuur bevindt waarin de 
eindbehandeling plaatsvindt. Als het door de klimatologische omstandigheden niet mogelijk is 
bovengrondse rioolbuizen aan te leggen (bij temperaturen van beduidend minder dan 0 °C), 
vormen systemen in toegankelijke ondergrondse leidingen een passende vervanging. Veel 
chemische bedrijfslocaties hebben nog steeds ondergrondse rioolbuizen en gewoonlijk is het 
niet haalbaar onmiddellijk nieuwe rioleringsstelsels te bouwen, maar het werk kan in fasen 

worden gedaan nadat belangrijke wijzigingen op de productie-installaties of het 
rioleringsstelsel zijn gepland 

 installatie van opvangcapaciteit voor storingen en bluswater in het kader van een 
risicobeoordeling. 

 

De AFVALWATERBEHANDELING in de chemische sector volgt ten minste vier verschillende 

strategieën: 

 
 centrale eindbehandeling in een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie ter plaatse 
 centrale eindbehandeling in een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie 
 centrale eindbehandeling van anorganisch afvalwater in een chemisch-mechanische 

afvalwaterzuiveringsinstallatie 
 gedecentraliseerde behandeling(en). 
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Geen van deze vier strategieën heeft de voorkeur boven de andere, zolang een equivalent niveau 

van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd en mits dit niet leidt tot een 

hogere belasting van het milieu met verontreinigende stoffen [artikel 2, lid 6, van de richtlijn]. 

 

In deze fase wordt verondersteld dat met betrekking tot het effluentbeheer de juiste besluiten zijn 

genomen, dat de effecten op het ontvangende water zijn beoordeeld, dat alle praktische opties 

voor de preventie en beperking van afvalwater zijn benut en dat met alle veiligheidsmaatregelen 

rekening is gehouden, d.w.z. dat vanaf dit punt alleen naar end-of-pipeoplossingen wordt gekeken. 

 

 

Voor regenwater zijn de beste beschikbare technieken: 

 

 rechtstreeks leiden van het niet-verontreinigende regenwater naar het ontvangende water 
buiten het afvalwaterrioleringsstelsel om 

 behandeling van regenwater uit verontreinigde gebieden alvorens het in water te lozen. 

 

In sommige gevallen kan het gebruik van regenwater als proceswater het zoetwaterverbruik 

terugdringen en zo milieuvoordelen opleveren. 

 

Passende behandelingsinstallaties zijn: 

 

 zandvanger 

 opvangbekken 

 bezinktank 

 zandfilter. 

 

Voor de verwijdering van olie en/of koolwaterstoffen is de beste beschikbare techniek wanneer 

ze als grote proppen voorkomen of onverenigbaar met andere systemen zijn, teneinde een 

maximale terugwinning te verkrijgen, door middel van een passende combinatie van: 

 

 scheiding van olie en water via een cycloon, microfiltratie of een API (American Petroleum 
Institute)-afscheider wanneer er grote proppen vrije olie of koolwaterstoffen kunnen worden 
verwacht; in alle andere gevallen , is de parallelle of golfplaatolieafscheider een alternatief 

 microfiltratie, granulair-mediumfiltratie of gasflotatie 

 biologische behandeling. 

 

Op de beste beschikbare technieken 

gebaseerde emissieniveaus 

Parameter 
Concentratie a  

[mg/l] 

Totaal 

koolwaterstofgehalte b  
0,05-1,5 

BZV5 2-20 

CZV 30-125 
a maandgemiddelde 
b er bestaat een meningsverschil over de 

analysemethoden voor de bepaling van 

koolwaterstoffen, waarvoor men in de TWG geen 

oplossing heeft 

 

Het is de beste beschikbare techniek om emulsies aan de bron te breken en/of te verwijderen. 

 

Voor zwevende stoffen (voor zwevende stoffen met zware metalen of geactiveerd slib zijn andere 

maatregelen nodig) is de beste beschikbare techniek om deze uit de afvalwaterstromen te 

verwijderen wanneer zij schade of defecten aan latere installaties kunnen veroorzaken of voordat 

zij in water worden geloosd. Gangbare technieken zijn: 
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 sedimentatie / luchtflotatie om de meeste zwevende stoffen op te vangen 

 mechanische filtratie voor een verdere beperking van vaste stoffen 

 microfiltratie of ultrafiltratie wanneer het afvalwater vrij moet zijn van vaste stoffen. 

 

Technieken waarmee stoffen kunnen worden teruggewonnen, hebben de voorkeur. 

 

Verdere beste beschikbare technieken zijn: 

 

 tegengaan van geur en lawaai door de apparatuur af te dekken of te sluiten en indien nodig de 
uitlaatlucht verder te behandelen 

 verwijdering van het slib door het aan een bevoegde contractant te leveren of ter plaatse te 
behandelen (zie het deel over de behandeling van slib). 

 

Biologisch afbreekbaar afvalwater kan worden behandeld in biologische regelsystemen, hetzij als 

secundaire stromen in speciaal ontworpen (voor)behandelingssystemen, b.v. anaërobe of aërobe systemen 

met een hoge belasting, hetzij als gemengd afvalwater in een centrale biologische 

afvalwaterzuiveringsinstallatie, hetzij als nabehandelingstap na de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De 

beste beschikbare techniek is biologisch afbreekbare stoffen te verwijderen met behulp van een passend 

biologisch behandelingssysteem (of een geschikte combinatie daarvan), zoals: 

 

 biologische voorbehandeling om een hoge belasting van de definitieve centrale biologische 
afvalwaterzuiveringsinstallatie met biologisch afbreekbaar materiaal te voorkomen (of als 
laatste nabehandelingstap). Geschikte technieken zijn: 
 anaëroob contactproces 
 bovenstrooms anaëroob slibbedproces 
 anaëroob en aëroob vastbedproces 
 anaëroob wervelbedproces 
 geactiveerd slibproces met volledige menging 
 membraanbioreactor 

 druppelfilter 
 vastbedproces met biofilter 

 nitrificatie / denitrificatie wanneer het afvalwater een relevante stikstofbelasting bevat 

 centrale biologische behandeling, waarbij de aanwezigheid van niet biologisch afbreekbare 
verontreinigende stoffen in het afvalwater wordt voorkomen wanneer deze een defect in het 
behandelingssysteem kunnen veroorzaken en wanneer de installatie niet geschikt is om deze te 
behandelen. Over het algemeen is het op de beste beschikbare technieken gebaseerde 
emissieniveau voor het BZV na centrale biologische behandeling < 20 mg/l. In geval van 
geactiveerd slib is een kenmerkende toepassing een biologische fase met een lage belading 
met een dagelijkse CZV-belasting van ≤ 0.25 kg/kg slib. 

 

Op de beste beschikbare technieken gebaseerde 

emissieniveaus bij lozing in water 1: 

Parameter a 
Prestaties 

[%] 

Emissienive

aus 

[mg/l] b  

Zwevende stoffen  10-20 c  

CZV 76-96 d  30–250 

Totaal anorganisch N e  5-25 

Totaal P  0,5-1,5 f 

AOX   
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a voor het BZV zie het vorige deel over centrale biologische 

behandeling 
b daggemiddelde, uitgezonderd zwevende stoffen 
c maandgemiddelde 
d slechte prestaties bij lage concentraties contaminanten 
e som van NH4-N, NO2-N en NO3-N

 (een meer aan te bevelen 

parameter zou  

  totaal N zijn. Wegens gebrek aan informatie over totaal N wordt hier 

totaal   

anorganisch N gebruikt) 
f de lagere waarden hebben betrekking op de toevoer van 

voedingsstoffen in 

  een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, de hogere waarden 

op 

  productieprocessen 
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