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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Helge Tielker 

Robert Hageman 

Manager Operations RZB 

Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Safety Coördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

4 21-5-2014 M. Klauwer Actualisatie en controle 

5 19-9-2017 P. Vanrolleghem Nieuwe huisstijl 

6 25-9-2017 R. Kooijmans Actualisatie 

1. Doel 

Het doel van deze procedure is het vastleggen van de handelwijze met betrekking tot; 
- het tijdelijk lozen van grondwater dat vrijkomt bij grondwerkzaamheden en het voldoen aan de 

eisen zoals gesteld in Artikel 3.2 van het Activiteiten Besluit. 
- het tijdelijk lozen van grondwater dat vrijkomt bij saneringsonderzoek of bodemsanering zoals 

beschreven in Artikel 3.1 van het Activiteiten Besluit. 
 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 

3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 
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4. Werkwijze 

Nieuwbouw / Onderhoud
Tijdelijke lozing van grondwater naar

 - oppervlakte water (schoon grondwater)
 - vuilwaterriool (vervuilt grondwater)

Calamiteit

Melding aan RWS / WSHD via SHEQ
Omgevingsloket

- Bedrijfsmelding / vervolgmelding

Ja

Melding aan RWS / WSHD via SHEQ
Omgevingsloket

- Bedrijfsmelding / vervolgmelding

Nee

Nieuwbouw / Onderhoud

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan volgens artikel 3.2 van het activiteitenbesluit.

- Lozing op het waterlichaam is toegestaan indien
  - gehalte onopgeloste bestanddelen < 50mg/l. (steekmonster)
  - Geen visuele verontreiniging zichtbaar tijdens lozing.

- Lozing op het vuilwaterriool is toegestaan indien
  - gehalte onopgeloste bestanddelen < 300mg/l. (steekmonster)
  - concentratie ijzer < 5 mg/l
  - Lozing < 8 weken 
  - Lozing < 5 m³/uur

Hiervan kan door bevoegdgezag worden afgeweken als inzichtelijk kan worden gemaakt dat 
de norm niet haalbaar is met de best beschikbare techniek en het geen  risico opleverd voor 
het milieu.

< 48 uur < 8 weken langer

geen visuele verontreiniging

onopgeloste bestanddelen < 50 mg/l

debiet < 5m³/uur

onopgeloste bestanddelen < 300 mg/l

lozingsroute
meldingstermijn

oppervlakte water

Vuilwaterriool

geen

geen

5 dagen

5 dagen

4 weken

maatwerkvoorschrift

eisen

Tijdelijke lozing van grondwater afkomstig uit
saneringsonderzoek of bodemsanering 

 - oppervlakte water.
 -voorziening voor inzameling en transport

-  Start datum
- locatie (beschrijving / tekening)
- Schatting Hoeveelheid onttrokken grondwater per uur.
- Gegevens m.b.t. geplande reparaties
- Bepaling samenstelling grondwater
- Bemonstering en meetvoorziening lozingspunt.

Saneringsonderzoek of bodemsanering 

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan volgens artikel 3.1 van het activiteitenbesluit.

- Lozing op een aangewezen  waterlichaam of voorziening voor inzameling en transport is
  toegestaan indien wordt voldaan aan de eisen beschreven in tabel 4

- Lozing op een niet aangewezen waterlichaam of voorziening voor inzameling en transport is
  toegestaan indien wordt voldaan aan de eisen beschreven in tabel 5

Hiervan kan door bevoegdgezag worden afgeweken als inzichtelijk kan worden gemaakt dat 
de norm niet haalbaar is met de best beschikbare techniek en het geen  risico opleverd voor 
het milieu.

Nee Calamiteit

Melding aan RWS / WSHD via SHEQ
Omgevingsloket

- Bedrijfsmelding / vervolgmelding

Ja
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Artikel 3.1 (Activiteiten besluit) 
 
 Onttrekking van grondwater t.b.v. saneringsonderzoek of bodemsanering 
 

1 Deze paragraaf is van toepassing op een saneringsonderzoek en een bodemsanering in de 
zin van de Wet bodembescherming. Bij het lozen van grondwater vanuit een 
proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering 
wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het negende lid. 

 
2 Het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de 

inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan, 
indien bij het lozen: 
a.  geen visuele verontreiniging plaatsvindt; 
b.  het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter 

bedraagt; 
c.  het gehalte aan PAK’s in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; 

en in enig steekmonster de emissiewaarden van de in dit artikel opgenomen tabel 3.1a 
niet worden overschreden. 

 
 Tabel 3.1a 

Stoffen Emissiewaarde 

BTEX   50 µg/l 

VOX   20 µg/l 

Aromatische organohalogeenverbindingen   20 µg/l 

Minerale olie 500 µg/l 

Cadmium      4 µg/l 

Kwik      1 µg/l 

Koper    11 µg/l 

Nikkel    41 µg/l 

Lood    53 µg/l 

Zink  120 µg/l 

Chroom    24 µg/l 

Onopgeloste stoffen   50 mg/l 

 
 3  Het lozen, in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam, is toegestaan, indien bij 

het lozen: 
 a.  geen visuele verontreiniging plaatsvindt; 
 b.  het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter 

bedraagt; 
 c.  het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter 

bedraagt; en 
 d. in enig steekmonster de emissiewaarden van de in dit artikel opgenomen tabel 3.1b 

niet worden overschreden. 
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 Tabel 3.1b 

Stoffen Emissiewaarde 

Benzeen   2 µg/l 

Tolueen   7 µg/l 

Ethylbenzeen   4 µg/l 

Xyleen 4 µg/l 

# Tetrachlooretheen 3 µg/l 

# Trichlooretheen 20 µg/l 

# 1,2-dichlooretheen 20 µg/l 

# 1,1,1-trichloorethaan 20 µg/l 

# Vinylchloride 8 µg/l 

Som (#) 20 µg/l 

Monochloorbenzeen 7 µg/l 

Dichloorbenzenen 3 µg/l 

Trichloorbenzenen 1 µg/l 

Minerale olie 50 µg/l 

Cadmium      0,4 µg/l 

Kwik      0,1 µg/l 

Koper    1,1 µg/l 

Nikkel    4,1 µg/l 

Lood    5,3 µg/l 

Zink  12,0 µg/l 

Chroom    2,4 µg/l 

Onopgeloste stoffen   20 mg/l 

 
 4 Het lozen op of in de bodem is toegestaan indien het gehalte aan stoffen in enig 

steekmonster niet meer bedraagt dan de streefwaarden in tabel 1 van de bijlage bij de 
circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 

 
 5 Het lozen, bedoeld in het eerste lid, in een vuilwaterriool (persriool) is verboden. 
 
 6 Indien lozen als bedoeld in het eerste lid in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de 

bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet 
zijnde een vuilwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is: 

  a. is, in afwijking van het vijfde lid, het lozen vanuit een proefbronnering in het 
vuilwaterriool toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer 
bedraagt dan 300 milligram per liter; 

  b. kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift het vijfde lid niet van toepassing 
verklaren en het lozen vanuit een bodemsanering in een vuilwaterriool toestaan, 
indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, 
hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een 
vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 7  Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van: 
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a. de gehalten aan naftaleen en PAK’s, bedoeld in onderdelen b en c van het tweede 
en het derde lid, de emissiewaarden, bedoeld in onderdeel d van het tweede en het 
derde lid en de streefwaarden, bedoeld in het vierde lid, en hogere waarden of 
gehalten bepalen, indien genoemde waarden of gehalten niet door toepassing van 
beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de 
bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hogere waarde 

    of een hoger gehalte; 
b. de gehalten aan naftaleen en PAK’s, bedoeld in onderdelen b en c van het tweede 

en het derde lid, en lagere waarden bepalen, indien het belang van de bescherming 
van het milieu tot het stellen van een lagere waarde noodzaakt; 

c. de waarden bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en lagere waarden bepalen 
indien vanuit een voorziening bedoeld in dat lid geloosd wordt in een niet-
aangewezen oppervlaktewaterlichaam, of op of in de bodem en het belang van 
bescherming van het milieu noodzaakt tot het stellen van een lagere waarde. 

 
 8 De lagere gehalten, bedoeld in het zevende lid, onderdeel c, worden niet lager 

vastgesteld dan: 
  a.  de waarden opgenomen in tabel 3.1b, indien geloosd wordt in een 

oppervlaktewaterlichaam; 
  b.  de streefwaarden, bedoeld in het vierde lid, indien geloosd wordt op of in de 

bodem. 
 
 9  Het te lozen grondwater, bedoeld in het eerste lid, kan op een doelmatige wijze 

worden bemonsterd. 
 
Artikel 3.2 (Activiteiten besluit) 
 
 Onttrekking van grondwater t.b.v. nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden 
 

1  paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde: 
 a. grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of 

vanuit een bodemsanering als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid; 
 b. drainagewater afkomstig van telen in een kas als bedoeld in artikel 3.70, en 
 c. drainagewater als bedoeld in artikel 3.87, negende lid. 

 
2   Het lozen op of in de bodem is toegestaan. 
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3   Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien: 
a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per 

liter bedraagt; en 
b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt. 

 
4 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij 

maatwerkvoorschrift afwijken van: 
 a. het gehalte, genoemd in dat lid en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd 

gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt 
en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een 
hoger gehalte verzet; en 

 b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging 
niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en 
het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen, 
waarbij visuele verontreiniging optreedt. 

 
 5 Het lozen, in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet 

zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig 
steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig 
steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt. 

 
 6 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij 

maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet 
milieubeheer afwijken van: 
a. de gehalten, bedoeld in dat lid en hogere gehalten vaststellen, indien 

eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken 
kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet 
verzet tegen het lozen met een hoger gehalte; 

b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het 
belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte 
noodzaakt. 

 
 7  Het lozen, in een vuilwaterriool is verboden, tenzij: 
 a.  het lozen ten hoogste 8 weken duurt; 
 b.  de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en 
 c.  het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per 

liter bedraagt. 
 
 8 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in 

het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a 
van de Wet milieubeheer andere waarden stellen. 
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9  Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 

10  De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het 

zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald. 

Meldingstermijnen 
 

Meldingstermijnen op basis van geschatte periode van grondwateronttrekking 

   

< 48 uur < 8 weken langer

geen visuele verontreiniging

onopgeloste bestanddelen < 50 mg/l

debiet < 5m³/uur

onopgeloste bestanddelen < 300 mg/l

lozingsroute
meldingstermijn

oppervlakte water

Vuilwaterriool

geen

geen

5 dagen

5 dagen

4 weken

maatwerkvoorschrift

eisen
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Lozingseisen (Waterwet-vergunning, bijlage 4) 
 

Voor directe lozing op het oppervlaktewater is de volgende norm van kracht:   

 

Paramater Maximale concentratie Eenheid 

CZV 50 mg/l  

Onopgeloste bestanddelen 50 ,, 

Ammonium 20 ,, 

Chloride 200 ,, 

P-totaal 1 ,, 

N-totaal 20 ,, 

Sulfaat 100 ,, 

   

Minerale olie 0,5 ,, 

VOCl-som alifatisch 20 μg/l    

COCl-som aromatisch 20 ,, 

BTEX-som 50 ,, 

   

Naftaleen 0,1 ,, 

Overige PAK SDT+ ( * ) - 

   

Som zware metalen SDT+ - 

Cadmium 4 μg/l    

Koper 11 ,, 

Nikkel 41 ,, 

Lood 53 ,, 

Zink 120 ,, 

Chroom 24 ,, 

   

Zuurstofgehalte ≥ 5  mg/l   

Zuurgraad 6,5 > pH < 9 - 

 

( * ) SDT+ wil zeggen dat voor deze parameter het uitgangspunt is het toepassen van de stand der techniek 
met eventueel nog mogelijke aanvullende maatregelen. Voor bronnerings- of bemalingswater van niet 
verontreinigd(e) grond(water) is een bezinkbak (slibvanger) vaak al voldoende.  
 
In bepaalde gevallen, zie hiervoor de CIW-rapportage, is lozing van bepaalde parameters tot 10 x VR- of tot 
MTR-niveau toegestaan. Deze aanpak is ook mogelijk voor niet in deze tabel opgenomen stoffen. 
 

 

                                 
  



 

AVR Managementsysteem  
50.012 Onttrekken en lozen bronbemalingswater 

Uitgiftedatum: 12 februari 2021                           Printversies zijn niet gecontroleerd 9 
 
 

5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 

Aanvraag vergunning Manager SHEQ Archief SHEQ 7 jaar 

    

 

 

Gerelateerde documenten 

50.001 Werkvergunningen 
 

Referenties / Verwijzingen  

- ArboInformatieblad; Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater 
- Publicatie CROW 132: “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 

(grond)water” 
- Veiligheidseisen conform VCA*/VCA** 

 


