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Melding 

Besluit  lozen afvalwater huishoudens 



 

 

 

 

 

 

Introductie 

Inleiding: 
Met dit formulier kunt u een melding doen voor het lozen van afvalwater door huishoudens op het 
oppervlaktewater. De melding wordt behandeld in het kader van het Besluit lozing afvalwater 
huishoudens. Dit Besluit stelt regels voor de lozing van huishoudens op oppervlaktewater.  
 

Termijn 
U moet de melding ten minste 4 weken voor aanvang volledig indienen naar het onderstaand adres: 
 
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36 
8900 AA LEEUWARDEN 
 

Zo werkt het 
- Vul het formulier in voor zover mogelijk 
-  Voeg de gevraagde bijlage toe, elk voorzien van een nummer 
-  Onderteken het formulier 
-  Verstuur het formulier inclusief bijlagen per email of per post naar de bevoegde instantie 
 

Contact 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact op nemen met Cluster Vergunningverlening, 
telefoonnummer 058 292 22 22.  
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1.  Gegevens van de melder 

 

 Naam meldingsplichtige  

 Adres: 

 Postcode:  

 Plaats: 

 Gemeente: 

 Telefoon:  

 E-mailadres:  

 

De volgende vraag is alleen van toepassing als de melding wordt ingediend namens de 
meldingsplichtige 
 

 Naam bedrijf: 

 Contactpersoon: 

 Adres:  

 Postcode: 

 Plaats: 

 Telefoon: 

 E-mailadres: 

 

2.  Locatie van de activiteiten 

 Adres van de lozing: 

 Postcode: 

 Plaats: 

 Gemeente: 

  

 Kadastrale gegevens: 

- Gemeente:    Sectie   nummer(s 

- Gemeente:    Sectie   nummer(s)  

 

 Overige locatiegegevens: 

 Naam oppervlakte- 

 waterlichaam:  

 x/y- coordinaten:  
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3. Periode van de activiteiten 
 
Met ingang van welke datum heeft de lozing plaatsgevonden of zal deze gaan plaatsvinden? 

Datum:  
 
Hoe lang duurt de lozing?  

 
 Wordt er geloosd op de gemeentelijke riolering? 

 Nee 
 Ja, in de gemeente:  

 
 Wat is de afstand vanaf de perceelsgrens tot de gemeentelijke riolering?   meter. 
  
  Wordt er ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater of hemelwater geloosd? 

 Nee 
 Ja, namelijk:  

 
 Is de lozing afkomstig van een huishouden? 

 Ja  
 Nee, namenlijk:   

 

4.  Zuiveringstechnische voorzieningen 

 
 Welke voorziening is/wordt getroffen voor de behandeling van het afvalwater? 

 Septictank van minimaal 6 m
3
 

 IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse II of IBA klasse III,  
type/merk:  

 
 

5.  BIJLAGEN 

 
 Bij deze aanvraag/melding dienen de volgende bijlagen te worden overgelegd: 

A. Indien gekozen wordt voor de toepassing van een IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse 
II of IBA klasse III: Beschrijving van de zuiveringstechnische voorziening en de dimensionering 
en/of capaciteit alsmede de analyseresultaten van het behandelde afvalwater. 

B. Een situatietekening waarop de volgende punten worden aangegeven: 
- een noordpijl; 
- situering woning/gebouw; 
- alle riolering van de woning tot en met het lozingspunt (de lozingspunten) waarbij een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer; 
- de getroffen / te treffen zuiveringstechnische voorzieningen (septictank/IBA II of III). 
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6.  ONDERTEKENING 

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

 Ondertekening  
  
 1a. Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord 
 Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 Datum:  
 
 Plaats: 
 
 Handtekening: 
 
 Aantal  bijgevoegde Bijlagen:  
 
 

7. MELDING VERSTUREN 

  
 Stuur alle ingevulde onderdelen van het meldingsformulier inclusief de bijlagen per email of per post 
 naar: info@wetterskipfryslan.nl of Wetterskip Fryslân, postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

mailto:info@wetterskipfryslan.nl
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TOELICHTING OP HET MELDINGSFORMULIER 
 
Deze vragenlijst heeft betrekking op de melding in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. 
Daarnaast dient u als melder alle gegevens te verstrekken met betrekking tot omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op de hoeveelheid of hoedanigheid van het te lozen afvalwater. Dit geldt ook voor 
omstandigheden waarnaar niet expliciet in de vragenlijst wordt gevraagd. Indien het formulier onvoldoende 
ruimte biedt voor het beantwoorden van de vragen verzoeken wij u een bijlage toe te voegen waarop u deze 
vragen uitwerkt. Let er wel op dat u bij de betreffende vraag verwijst naar deze bijlage. 
 

ALGEMEEN 
 
De meldingsplichtige is de natuurlijke persoon, op wiens naam de melding wordt gesteld en die 
verantwoordelijk is voor de lozing.  
 
Als de meldingsplichtige zelf de aanvraag/melding indient, hoeft deze vraag niet te worden beantwoord. Als u 
namens de vergunninghouder/meldingsplichtige de aanvraag of melding indient, bent u de aanvrager/melder 
en vult u bij deze vraag uw gegevens in.  
 
Bij de vraag locatie van de activiteiten, dient u de adresgegevens van de locatie van waaruit het afvalwater zal 
worden geloosd te worden ingevuld.  
 

GEGEVENS VAN DE LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER 
 
In verband met een eventuele plicht tot aansluiting op de riolering dienen gegevens over de afstand tot de 
riolering te worden overlegd. De afstand wordt gemeten langs de kortste lijn waarlangs zonder overwegende 
bezwaren de afvoerleidingen kunnen worden aangelegd. De afstand wordt vanaf de perceelsgrens tot de 
gemeentelijke riolering gemeten.  
 
Onder ‘huishoudelijk afvalwater’ wordt verstaan afvalwater dat ontstaat bij gebruik van toilet, keuken en 
douche en dergelijke. 
 
 

ZUIVERINGSTECHNISCHE VOORZIENINGEN 
 
Hier wordt aangegeven via welke voorziening wordt of zal worden geloosd. Indien u een septictank als 
zuiveringstechnische voorziening heeft of zal plaatsen, dient u te voldoen aan de voorschriften  van de 
regeling Wvo septictank. Indien er bij de woning een IBA die voldoet aan de lozingseisen IBA klasse II of IBA III 
wordt of zal worden geplaatst, dan dient u een volledige beschrijving van de voorziening (compleet met te 
verwachten effluentkwaliteit) als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen zoals vermeld bij vraag 5 onder punt 
A. 
 
 
 

 
 


