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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

AFDELING 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
1. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, en in bijlage I bij het
Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij
het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de
Omgevingsregeling zijn ook van toepassing op afdeling 1.2 en de hoofdstukken 2 tot en met 4 van
deze waterschapsverordening.
2. Bijlage I bij deze waterschapsverordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van
afdeling 1.2 en de hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze waterschapsverordening.

AFDELING 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR WATERACTIVITEITEN
Artikel 1.2 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateractiviteiten
1. Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen
verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
en
c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening
houdend met de waterbeheerprogramma’s, regionale waterprogramma’s,
stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale
waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krwoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11,
eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste
lid, van dat besluit;
b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat
besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel
2.18, tweede lid, van dat besluit; en
c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van
dat besluit niet wordt bereikt.
3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van
het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krwoppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van
grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet
wordt bereikt.
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HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN
ZUIVERINGTECHNISCH WERK

AFDELING 2.1 ALGEMEEN
Artikel 2.1 Toepassingsbereik
Dit hoofdstuk is van toepassing op lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk, dat in beheer is bij het waterschap.
Artikel 2.2 Oogmerken
De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:
a. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
b. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
c. het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringtechnisch werk.
Artikel 2.3 Normadressaat
Aan dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor
de naleving van de regels over de activiteit.
Artikel 2.4 Specifieke zorgplicht
1. Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk
verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben
voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:
a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen;
b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken; en
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor
zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en
de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen
worden bemonsterd;
f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.
Artikel 2.5 Maatwerkvoorschriften
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.4 en 2.9 tot en met 2.60.
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.9 tot en met 2.60.
Artikel 2.6 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap
worden die ondertekend en voorzien van:
a. de aanduiding van de activiteit;
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b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
d. de dagtekening.
Artikel 2.7 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat
1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 2.6, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde
gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de
daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
Artikel 2.8 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het
waterschap
1. Op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap worden de gegevens en bescheiden
verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de
activiteit toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het
beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de ontwikkelingen
over die kwaliteit.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er
redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.
Artikel 2.9 Informeren over een ongewoon voorval
1. Het dagelijks bestuur van het waterschap wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon
voorval.
2. Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en
lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van:
a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; en
b. wonen.
Artikel 2.10 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval
1. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het dagelijks
bestuur van het waterschap:
a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het
ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke
leefomgeving te kunnen inschatten; en
d. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige
gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de
Omgevingswet.
2. Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en
lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van:
a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; en
b. wonen.

AFDELING 2.2 LOZEN VAN GRONDWATER BIJ SANERING OF ONTWATERING
Artikel 2.11 Lozen van grondwater bij saneringen
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1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een
bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering,
worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de
emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.1, gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Stof

Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l

Naftaleen

0,2 µg/l

PAK’s

1 µg/l

BTEX

50 µg/l

Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor

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. Voor het lozen van dat grondwater in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de
emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.2, gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.2 Emissiegrenswaarden
Stof

Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l

Naftaleen

0,2 µg/l

PAK’s

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 µg/l

Chroom

2,4 µg/l

Onopgeloste stoffen

20 mg/l

Benzeen

2 µg/l

Tolueen

7 µg/l

Ethylbenzeen

4 µg/l
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Stof

Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/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 van de vijf hier bovenstaande
stoffen

20 µg/l

Monochloorbenzeen

7 µg/l

Dichloorbenzenen

3 µg/l

Trichloorbenzenen

1 µg/l

Artikel 2.12 Lozen van grondwater bij ontwatering
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering worden
geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat grondwater:
a. niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek
voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en
b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.
2. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l,
gemeten in een steekmonster.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.
Artikel 2.13 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride,
de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen,
trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel
NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;
d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NENEN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-ENISO 15587-2;
f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik
wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; en
g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.
Artikel 2.14 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.11 en 2.12,
worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de aard en omvang van de lozing; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
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2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:
a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
b. het lozen plaatsvindt bij wonen.
4. In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf
werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als
het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

AFDELING 2.3 LOZEN VAN AFVLOEIEND HEMELWATER DAT NIET AFKOMSTIG IS VAN EEN
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING
Artikel 2.15 Lozen van afvloeiend hemelwater
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd
op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:
a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is;
en
c. geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.
2. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde
kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam
geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde
kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een niet-aangewezen
oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in
een schoonwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is.
Artikel 2.16 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen
rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken,
worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
b. de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.
2. Ten minste zes maanden voor het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of
ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere
kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het
waterschap.

AFDELING 2.4 LOZEN VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER
Artikel 2.17 Lozen van huishoudelijk afvalwater
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt
huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt
buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt
geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot
het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten
meer bedraagt dan:
a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;
c. 600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;
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d. 1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en
e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
worden aangelegd.
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk
afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart 1997 al plaatsvond, berekend vanaf
het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch
werk bevindt.
4. In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam
worden geloosd:
a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.
Artikel 2.18 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt
huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een
zuiveringsvoorziening.
2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen
oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.3.
Tabel 2.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Stof

Emissiegrenswaarden in mg/l
Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Biochemisch zuurstofverbruik

30 mg/l

60 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik

150 mg/l

300 mg/l

Onopgeloste stoffen

30 mg/l

60 mg/l

3. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen
oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 2.4.
Tabel 2.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Stof

Emissiegrenswaarden in mg/l
Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Biochemisch zuurstofverbruik

20 mg/l

40 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik

100 mg/l

200 mg/l

Totaal stikstof

30 mg/l

60 mg/l

Ammoniumstikstof

2 mg/l

4 mg/l

Onopgeloste stoffen

30 mg/l

60 mg/l

Fosfor totaal

3 mg/l

6 mg/l

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes
inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt
geleid:
a. met een nominale inhoud van 6 m3 of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch
rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
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b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt
geloosd.
5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een
oppervlaktewaterlichaam:
a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.
Artikel 2.19 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1;
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705;
c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en
f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO
11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.
Artikel 2.20 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.17, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en
c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een
oppervlaktewaterlichaam:
a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

AFDELING 2.5 LOZEN VAN KOELWATER
Artikel 2.21 Koelwater
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater dat niet afkomstig is van een
milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.
3. De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 1000 kJ/s bij het lozen op een
aangewezen oppervlaktewaterlichaam.
4. De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 10 kJ/s bij het lozen op een nietaangewezen oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.22 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.21, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de maximale warmtevracht; en
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b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

AFDELING 2.6 LOZEN BIJ REINIGEN, CONSERVEREN, BOUWEN, RENOVEREN OF SLOPEN VAN
BOUWWERKEN
Artikel 2.23 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen
Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:
a. afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of
b. afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.
Artikel 2.24 Werkinstructie bij reinigen en conserveren
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:
a. is een werkinstructie opgesteld; en
b. wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor
de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en
de stoffen die kunnen vrijkomen.
2. In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:
a. welke technieken worden toegepast;
b. welke stoffen kunnen vrijkomen; en
c. welke stoffen worden gebruikt.
3. Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:
a. op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn
uitgevoerd;
b. wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang
van de hulpconstructie is;
c. of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;
d. op welke manier afvalwater wordt opgevangen, als natte technieken worden gebruikt; en
e. welke aanvullende maatregelen worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van
meer dan 8 m/s.
Artikel 2.25 Werkinstructie bij bouwen en slopen
Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam
bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken is er een werkinstructie opgesteld, waarin in
ieder geval is opgenomen:
a. op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en
b. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die
kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
Artikel 2.26 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam
Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie
in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
Artikel 2.27 Meet- en rekenbepalingen
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Op het meten van stof bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie is NEN-EN 13284-1
van toepassing.
Artikel 2.28 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.23 tot
en met 2.25, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en
bescheiden verstrekt:
a. voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie,
bedoeld in artikel 2.24; of
b. voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie,
bedoeld in artikel 2.25.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden
uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.

AFDELING 2.7 LOZEN BIJ OPSLAAN EN OVERSLAAN VAN INERTE GOEDEREN
Artikel 2.29 Inerte goederen
Voor de toepassing van deze afdeling worden in ieder geval de volgende goederen als inerte
goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:
a. bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
b. grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. A-hout en ongeshredderd B-hout;
d. snoeihout;
e. banden van voertuigen;
f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van
tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor
tweewielige motorvoertuigen;
g. straatmeubilair;
h. tuinmeubilair;
i. aluminium, ijzer en roestvrij staal;
j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf,
lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en
papiergeïsoleerde grondkabels;
l. papier en karton;
m. textiel en tapijt; en
n. vlakglas.
Artikel 2.30 Lozen bij opslaan van inerte goederen
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan te lozen afvalwater, dat in contact is
geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.31 Lozen bij overslaan van inerte goederen
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen
in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat
goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
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a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton
of een morsklep.
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij
wonen.

AFDELING 2.8 LOZEN BIJ OPSLAAN OF OVERSLAAN VAN ANDERE DAN INERTE GOEDEREN
Artikel 2.32 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitlogen
1. In aanvulling op artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met
het oog op het doelmatig beheer van afvalwater te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van
goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen, worden geloosd op een aangewezen
oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop
kan worden aangesloten of geloosd meer dan 40 m is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het
perceel waar het afvalwater vrijkomt.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.5,
gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.5 Emissiegrenswaarden
Stof
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en
zink
Minerale olie
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Onopgeloste stoffen
Som van stikstofverbindingen
Som van fosforverbindingen
Chemisch zuurstofverbruik

Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
1 mg/l
20 mg/l
50 µg/l
100 mg/l
10 mg/l
2 mg/l
200 mg/l

Artikel 2.33 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705;
c. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
d. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NENEN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-ENISO 15587-2;
e. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
f. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
g. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
h. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en
i. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO
6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.
Artikel 2.34 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan worden geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam bij:
a. het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
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b. het overslaan van zout voor het strooien op wegen;
c. het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
d. het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.
2. Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat
goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
3. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton
of een morsklep.
Artikel 2.35 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.32 en
22.34, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt
over:
a. de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:
a. zout voor het strooien op wegen;
b. niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
c. niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

AFDELING 2.9 LOZEN UIT GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN VOOR INZAMELING EN TRANSPORT
VAN AFVALWATER
Artikel 2.36 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een
openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool
worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als:
a. het lozen is gestart voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet; en
b. dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk
rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel
2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel of dat riool
volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.
Artikel 2.37 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit
een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, worden geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of
een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan
of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

AFDELING 2.10 LOZEN BIJ ONTGRAVINGEN, BAGGERWERKZAAMHEDEN EN WERKZAAMHEDEN
DOOR DE WATERBEHEERDER OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM
Artikel 2.38 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden
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Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij
ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat
oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.39 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem
Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam
is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse ‘sterk
verontreinigd’, bedoeld in artikel 29, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een
werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:
a. de toe te passen baggertechniek, en
b. de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.
Artikel 2.40 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere
werkzaamheden dan bedoeld in artikel 2.38 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht
door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat
oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.41 Lozen van algen en bacteriën
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een
oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is
bij dezelfde waterbeheerder, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in
het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.42 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.38, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 29, derde lid,
onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.39; en
c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door
de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede
lid, van de Waterschapswet.

AFDELING 2.11 LOZEN BIJ SCHOONMAKEN DRINKWATERLEIDINGEN
Artikel 2.43 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het
schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van
drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater
als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden
geloosd.
2. Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen
chemicaliën toegevoegd.

15

AFDELING 2.12 LOZEN BIJ CALAMITEITENOEFENINGEN
Artikel 2.44 Lozen bij calamiteitenoefeningen
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een
calamiteitenoefening, anders dan afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het
oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
Artikel 2.45 Gegevens en bescheiden
Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.44, worden aan
het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en
b. welke stoffen dat blusschuim bevat.

AFDELING 2.13 LOZEN BIJ TELEN, KWEKEN, SPOELEN OF SORTEREN VAN GEWASSEN
Artikel 2.46 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas
1. In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het
oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of
kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam
worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een
vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.6,
gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.6 Emissiegrenswaarden
Stof
Onopgeloste stoffen
Biochemisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik

Emissiegrenswaarde in mg/l
100 mg/l
60 mg/l
300 mg/l

3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het
lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater
vrijkomt.
Artikel 2.47 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen
1. In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het
oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van
biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel
waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk,
waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan
worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l,
gemeten in een steekmonster.
3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
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b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het
lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater
vrijkomt.
Artikel 2.48 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen
1. In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het
oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van
biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.7,
gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.7 Emissiegrenswaarden
Stof
Onopgeloste stoffen
Biochemisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik

Emissiegrenswaarde in mg/l
100 mg/l
60 mg/l
300 mg/l

Artikel 2.49 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren
van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden
geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.8,
gemeten in een steekmonster.
Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden
Stof
Chloride
IJzer

Emissiegrenswaarde in mg/l
200 mg/l
2 mg/l

3. De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.
Artikel 2.50 Lozen bij ontijzeren grondwater
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het
ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een
vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.
2. Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een
steekmonster.
3. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
worden aangelegd.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het
lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater
vrijkomt.
Artikel 2.51 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
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2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
c. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2; en
d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705.
Artikel 2.52 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.46 tot
en met 2.50, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en
bescheiden verstrekt:
a. de aard en omvang van de lozing; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

AFDELING 2.14 LOZEN BIJ MAKEN VAN BETONMORTEL EN UITWASSEN VAN BETON
Artikel 2.53 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute
Als in het omgevingsplan voor afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en
voorzieningen voor het maken van betonmortel, het inwendig reinigen van voertuigen waarin
betonmortel is vervoerd of het uitwassen van beton een andere lozingsroute is toegestaan, wordt,
in afwijking van de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in die artikelen, geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam of via die andere route.

AFDELING 2.15 LOZEN BIJ NIET-INDUSTRIËLE VOEDSELBEREIDING
Artikel 2.54 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving
Deze afdeling is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van de
voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving met
uitzondering van het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen voor
personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.
Artikel 2.55 Lozen bereiden van voedingsmiddelen
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het bereiden
van voedingsmiddelen worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als het bereiden
plaatsvindt met:
a. grootkeukenapparatuur;
b. één of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of
c. één of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen of een
aansluitwaarde van ten hoogste 100 kilowatt.
2. Het afvalwater wordt alleen gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater geloosd, en wordt alleen
geloosd voor zover de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend
op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee
samenhangende activiteiten.
Artikel 2.56 Gegevens en bescheiden
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1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.55, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de aard en omvang van de lozing; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

AFDELING 2.16 LOZEN VAN SPUIWATER UIT RECREATIEVE VISVIJVERS
Artikel 2.57 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan spuiwater uit recreatieve visvijvers
worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 2.58 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.57, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de aard en omvang van de lozing; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

AFDELING 2.17 LOZEN VANAF VAARTUIGEN OF ANDERE DRIJVENDE WERKTUIGEN BIJ SPOELEN
OF SCHEIDEN VAN ZAND OF GRIND
Artikel 2.59 Lozen van spoelwater
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kunnen de volgende afvalwaterstromen
afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig, op een oppervlaktewaterlichaam worden
geloosd:
a. afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van zeezand tijdens het transport daarvan met een
vaartuig of werktuig; en
b. afvalwater dat vrijkomt bij het op dat vaartuig of werktuig scheiden van zand of grind.

AFDELING 2.18 ASVERSTROOIING
Artikel 2.60 Asverstrooiing
Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de
zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is
toegestaan.

AFDELING 2.19 ANDERE LOZINGEN
Artikel 2.61 Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.
2. Het verbod geldt niet voor:
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a. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een
milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten
leefomgeving;
b. het lozen, bedoeld in de afdelingen 2.2 tot en met 2.18;
c. het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen
zijn toegevoegd; en
d. het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.
Artikel 2.62 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch
werk te verrichten.
2. Het verbod geldt niet voor het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch
werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.

AFDELING 2.20 AANVRAAGVEREISTEN, BEOORDELINGSREGELS EN VOORSCHRIFTEN
OMGEVINGSVERGUNNING LOZINGSACTIVITEIT
Artikel 2.63 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk worden de
volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. het debiet in kubieke meters per uur van het te lozen afvalwater;
b. de regelmaat waarmee lozingen plaatsvinden;
c. een aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
d. een riooltekening;
e. de locaties van de lozingspunten;
f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van het lozen en de verwachte duur
ervan;
g. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de lozingen te
voorkomen of te beperken;
h. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
i. de samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;
j. de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de stoffen die worden geloosd,
verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit
kwaliteit leefomgeving;
k. de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek
Immissietoets, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
l. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze
waarop over de lozing wordt gerapporteerd.
Artikel 2.64 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit
Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op
een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk is artikel 8.88
van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2.65 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit
Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op
een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk zijn de
artikelen 8.92 en 8.93 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN

AFDELING 3.1 ONTTREKKEN VAN GRONDWATER EN INFILTREREN VAN WATER
Artikel 3.1 Gegevens en bescheiden vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten
1. Ten minste vier weken voor het begin van het onttrekken van grondwater door een daarvoor
bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in
samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, waarvoor
op grond van deze waterschapsverordening geen omgevingsvergunning voor een
wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de
volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal in te richten putten;
c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte
van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste
wordt onttrokken;
h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of
voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van
water ter aanvulling van het grondwater:
1°. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste
in de bodem wordt gebracht;
2°. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
3°. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de
onttrekking;
4°. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
5°. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve
gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.
2. Het eerste lid geldt niet:
a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en
16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen melding van de
wateronttrekkingsactiviteit hoeft te worden gedaan.
Artikel 3.2 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning het onttrekken van grondwater door een daarvoor
bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, voor aanvulling van het grondwater,
in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op
grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden
verstrekt:
a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal in te richten putten;
c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte
van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
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f. de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur per put;
g. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste
wordt onttrokken;
h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte
duur ervan;
i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of
voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
j. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van
water ter aanvulling van het grondwater:
1°. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste
in de bodem wordt gebracht;
2°. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
3°. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de
onttrekking;
4°. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
5°. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem
en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te
beperken.
Artikel 3.3 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit
1. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van
grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze
waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving
van overeenkomstige toepassing.
2. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem
brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van
grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze
waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.4 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water
Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen
van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater
door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist,
is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.5 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water
1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem
brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door
een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of
geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur
van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de
wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift
bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
3. Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met
het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat
water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 3.1
opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.
Tabel 3.1 Parameters en meetfrequentie
Parameter

Afkorting
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Frequentie

bacteriën van de coligroep

vierwekelijks

Kleur

vierwekelijks

zwevende stof

SS

geleidingsvermogen voor elektriciteit

vierwekelijks
vierwekelijks

temperatuur

T

vierwekelijks

zuurgraad

pH

vierwekelijks

opgelost zuurstof

O2

vierwekelijks

totaal organisch koolstof

TOC

vierwekelijks

bicarbonaat

HCO3

vierwekelijks

nitriet

NO2

vierwekelijks

nitraat

NO3

vierwekelijks

ammonium

NH4

vierwekelijks

totaal fosfaat

Totaal P

vierwekelijks

fluoride

F

driemaandelijks

chloride

Cl

vierwekelijks

sulfaat

SO4

driemaandelijks

natrium

Na

driemaandelijks

ijzer

Fe

driemaandelijks

mangaan

Mn

driemaandelijks

chroom

Cr

driemaandelijks

lood

Pb

driemaandelijks

koper

Cu

driemaandelijks

zink

Zn

driemaandelijks

cadmium

Ca

driemaandelijks

arseen

As

driemaandelijks

cyanide

CN

driemaandelijks

minerale olie

vierwekelijks

adsorbeerbaar organisch halogeen

AOX

vierwekelijks

vluchtig organisch gebonden chloor

VOC

vierwekelijks

vluchtige aromaten
polycyclische aromaten

vierwekelijks
PAK

fenolen

driemaandelijks
driemaandelijks

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een
maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de
volgende gegevens verstrekt:
a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en
geïnfiltreerd water; en
b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.
5. De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.
6. Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet:
a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en
16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
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b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden
verricht.

AFDELING 3.2 ONTTREKKEN VAN OPPERVLAKTEWATER
Artikel 3.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een
oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de
volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;
b. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;
c. de capaciteit van de pomp in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;
d. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste
wordt onttrokken;
e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte
duur ervan; en
f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of
voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.
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HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN
WATERSTAATSWERK

AFDELING 4.1 AANVRAAGVEREISTEN OMGEVINGSVERGUNNING
BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN
Artikel 4.1 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist,
worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden
gemaakt van het beperkingengebied;
b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van
de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of
de leiding;
c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte
duur ervan;
d. als een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende
informatie:
1°. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding
wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat;
2°. een tekening met een aanduiding van de boorlijn;
3°. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en
4°. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening van de buis op basis van een
grondmechanisch onderzoek; en
e. als de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van
de kade of waterkering.
Artikel 4.2 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit
waterbodem
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist,
worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodem geheel of
gedeeltelijk wordt verwijderd, in aanvulling op artikel 4.1 de volgende gegevens en bescheiden
verstrekt:
a. een opgave van de hoeveelheid te verwijderen materiaal; en
b. een aanduiding van het totaal te baggeren oppervlak in kubieke meters.
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE WATERSCHAPSVERORDENING,
BEGRIPSBEPALINGEN
Voor de toepassing van afdeling 1.2 en de hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze
waterschapsverordening wordt verstaan onder:
aangewezen oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in
bijlage II;
ISO 5815-1: ISO 5815-1:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen
(BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, versie 2003;
NEN 6600-1: NEN 6600-1:2009: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2009;
NEN 6633: NEN 6633:2007: Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch
zuurstofverbruik (CZV), versie 2007;
NEN 6966: NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en
destruaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006;
NEN-EN 13284-1: NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen –
Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische
methode, versie 2001;
NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen –
Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005;
NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na
n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum, versie
1998;
NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2012: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering
en behandeling van watermonsters, versie 2012;
NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de minerale-olie-index Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, versie 2000;
NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997;
NEN-EN-ISO 11885: NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met
atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009;
NEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met
atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012;
NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de
vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en
FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997;
NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van
geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002;
NEN-EN-ISO 15587-2: NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van
geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;
NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een
aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde
verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003;
NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001;
NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie
met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium
isotopen, versie 2016;
NEN-EN-ISO 17852: NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire
fluorecentiespectometrie, versie 2008;
NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof
extractie, versie 2004;
NEN-ISO 15705: NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik
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(ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;
NEN-ISO 15923-1: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een
discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat,
nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013;
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam: ander oppervlaktewaterlichaam dan een
oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II.

[Opmerking bij onderstaande bijlagen II: In onderstaande bijlagen staat en verwijzing naar een
pdf-bestand. In de officiele publicatie van he Invoeringesbelusit (Staatsblad 2020, 400) staat voor
elk waterschap een kaartje waarop de geometrische begrenzingen van de wateren worden
weergegeven.]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt ook de volgende bijlage deel uit:
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BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Abcoudermeer
Bijleveld
Bullewijk, Waver
Gaasp
Gein
Grachten en boezemwateren Amsterdam
Grote Heijcop
Heinoomsvaart, Geer, Kerkvaart en
Danne
Heulsloot
Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot)
Karnemelksloot
Kromme Mijdrecht en Grecht
Muidertrekvaart
Naarder Vestinggrachten
Naardertrekvaart
Nieuwe Wetering
Oude Waver
Ringvaart Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot
Smalweesp
Weespertrekvaart
Winkel

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_amstel_gooi_en_vecht.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_amstel_gooi_en_vecht.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Bijleveld
Caspergauwse Wetering
Dubbele Wiericke
Enkele Wiericke
Galecopper Wetering
Haarrijn
Hakswetering
Gekanaliseerde Hollandse IJssel
Kromme Rijn
Kruisvaart
Leidsche Rijn
Maalvliet de Keulevaart
Maalvliet de Koekkoek
Maalvliet de Pleyt
Maalvliet voor gemaal Bijleveld
Maalvliet gemaal de Tol (Machine wetering de Tol)
Merwedekanaal (benoorden de Lek)
Nieuwe Gracht
Oude Rijn
Vaartsche Rijn en Oude Gracht
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Zilveren schaats Utrecht

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_stichtse_rijnlanden.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_stichtse_rijnlanden.pdf]

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Balgzandkanaal
Beemsterringvaart
Buitenlinie Gracht
Buitenwaterloop Aagtdorperpolder
Buitenwaterloop gemaal De Kampen
Buitenwaterloop gemaal De Leyen
Buitenwaterloop Groeterpolder
Buitenwaterloop van de Kostverlorenpolder
De Kolk
De Rijd
Den Oeversche Vaart
Egalementsloot
Fortgracht fort Dirksz. Admiraal
Fortgracht fort Erfprins
Fortgracht fort Westoever
Gat van de Meer bij Akkersloot
Groote Sloot
Haven melkfabriek te Lutjewinkel
Haven van Avenhorn
Haven van Schagen
Haven van Uitgeest
Haven westoever en Spoorweghaven te Den Helder
Havens van Den Helder
Helders Kanaal
Houtvaart
Industriehaven
Kanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn
Keelgracht of Fortgracht fort Oostoever
Knollendammervaart
Koopvaardersbinnenhaven
Krabbendammervaart
Kromme Gouw
Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal
Markervaart en Kogerpolderkanaal
Molensloot of Oudevaart
Nauernasche Vaart
Nieuwlandersingel
Noordhollandsch Kanaal
Ooster Egalementsloot
Oosterveersloot
Oudburgervaart
Parallelsloot zandwinplas Dirkshorn
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Purmerringvaarten
Ringvaart van de Schagerwaard
Ringvaart van de Koogpolder
Ringvaart Wijde Wormer
Scarpetten (Groot en Klein)
Scheidingsvliet
Schermerringvaart
Slootvaart
Spoorweghaven te Den Helder
Stadsgrachten ’De Schooten’
Stadswateren Nieuw Den Helder
Stinkevuil of Purmer Ee
’t Zwet
Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam
Uitwatering van de Broekermolen
Uitwateringskanaal Geestmerambacht
Ursemmervaart
Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe
Veersloot bij Dirkshorn
Veersloot of Schermersloot
Verbindingssloot Noordhollands Kanaal
Vuile Graft
Waardkanaal
Waterloop van de Zuurvenspolder
Werkhaven Spaansen
Wester Egalementsloot
Wieringerwerfvaart
Wijzend
Zandwinplas Dirkshorn
Zeddegat

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hollands_noorderkwartier.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hollands_noorderkwartier.pdf]

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Hoogheemraadschap van Delfland maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Coolhaven
Delfshavense Schie
Havengebied Delfshaven te Rotterdam
Polderwatering
Schiedamse Schie van Coolhaven tot aan Schie-Schiekanaal
Stadswateren van Schiedam

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Delfland
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_delfland.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Delfland
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[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_delfland.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Hoogheemraadschap van Rijnland maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Aarkanaal, Leidse Vaart en Drecht
Does en omliggende kanalen
Gouwe en oostelijk deel Oude Rijn
Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
Spaarne, Mooie Nel en Liede
Trekvaart systeem
Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot uitwatering Katwijk met uitzondering van de singels in Leiden en een
gedeelte van de Haarlemmertrekvaart
Westelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Rijnland
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rijnland.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Rijnland
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rijnland.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Noorderkanaal, Rotte, Boezemsingel
Ringvaart ZPP, Hennipsloot
Vaart Bleiswijk

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_schieland_krimpenerwaard.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_schieland_krimpenerwaard.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Aa en Maas maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Aa benedenstrooms Veghel tot Den Bosch
Aa door stedelijk gebied Veghel
Aa van Gemert tot Veghel
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Dieze
Drongelens Kanaal
Eindhovens Kanaal
Verbindingskanaal in het Bossche Veld
Gekanaliseerde Dieze, Zuid-Willemsvaart
Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven
Hertogswetering, Grave tot Ossermeer
Hoefgraaf
Industriehaven te Helmond
Industriehavens ’s-Hertogenbosch
Koningsvliet
Kraaijenbergse Plassen
Ossermeer tot Gewande
Oude Zuid-Willemsvaart
Rietveldenhaven
Stads-Aa
Stadsdommel
Teeffelensche Wetering
Traverse door Helmond

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Aa en Maas
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_aa_en_maas.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Aa en Maas
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_aa_en_maas.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Brabantse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Aa of Weerijs
Bovenmark
De Baak (onderdeel Kruislandse Kreken)
De Beek (onderdeel Kruislandse Kreken)
Dintel
Donge
Gat van den Ham
Haven Roosendaal
Kerkvaart en Capelsche Haven
Markkanaal
Mark-Vliet kanaal
Mark
Oude Leij benedenstrooms van de kruising met de N282 (Oude Rijksweg)
Oude Maasje
Roode vaart ten noorden van Zevenbergen.
Singels Breda
Steenbergse Haven
Steenbergse Vliet
Vloedspui en Haven van Hooge Zwaluwe
Waalwijkse Haven
Zuiderafwateringskanaal

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Brabantse Delta
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_brabantse_delta.pdf]
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Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Brabantse Delta
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_brabantse_delta.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap De Dommel maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Afwateringskanaal Dommel
Beatrixkanaal
Dommel
Eindhovens Kanaal
Essche Stroom
Groote Aa
Nieuwe Leij
Voortse Stroom
Wilhelminakanaal (Aa en Maas tot Brabantse Delta)

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap De Dommel
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_de_dommel.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap De Dommel
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_de_dommel.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Beilervaart
Drentsche Hoofdvaart
Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat
Hoogeveensche Vaart, Verlengde Hoogeveensche Vaart
Linthorst Homankanaal
Mallegat
Meppelerdiep
Oranjekanaal
Stadsgrachten en havens te Zwolle
Vecht, vanaf stuw Vechterweerd tot het Zwarte Water
Venerietekanaal

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_drents_overijsselse_delta.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_drents_overijsselse_delta.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Hollandse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:
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BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Boezemvliet
Devel
Haven van Brielle
Haven te Spijkenisse
Haven van Strijen
Havens van Middelharnis
Jachthaven van Zwartewaal
Kanaal door Voorne
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis
Scheepvaart-/Voedingskanaal
Zuiderdiep

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hollandse Delta
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hollandse_delta.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hollandse Delta
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hollandse_delta.pdf]

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Hunze en Aa’s maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
AG Wildervanckkanaal
Alteveerkanaal
B.L. Tijdenskanaal
Bourtangekanaal
De Vaart
Dreefleiding
Eemskanaal
Havenkanaal
Kanaal Veendam – Musselkanaal
Muntendammerdiep
Mussel Aa kanaal
Musselkanaal
Noord Willemskanaal
Oosterdiep
Oosterhornhaven
Oosterhornkanaal
Pekel Aa
Pekelerhoofddiep
Rensel
Ruiten Aa kanaal
Scholtenskanaal
Stadskanaal
Ter Apelkanaal
Termunterzijldiep
Westerwoldse Aa
Winschoterdiep

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hunze en Aa’s
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[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hunze_en_aa's.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Hunze en Aa’s
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_hunze_en_aa's.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Limburg maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
[Gereserveerd]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Noorderzijlvest maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Aduarderdiep
Bierumermaar
Boterdiep
Damsterdiep
Delthe
Dwarsdiep
Eendrachtskanaal
Eenumermaar
Enumatilster Matsloot
Gave
Garsthuistermaar
Godlinzermaar
Gravelandsewijk
Groote Tjariet
Groeve-Noord
Groote Diep
Groote Heekt
Grote Masloot
Hoendiep
Hoerediep
Hoornsevaart
Houwerzijlstervaart
Hunsingokanaal
Jonkersvaart
Kanaal Baflo - Mensingeweer
Klievemaar
Kloosterlagemaar
Kolonievaart
Kommerzijlsterdiep
Kommerzijlsterrijte
Koningsdiep
Krewerdermaar
Kromme Raken
Langs- of Wolddiep
Leeksterhoofddiep
Leermenstermaar
Leimaar
Lettelberterdiep
Lieversediepje
Lindt

35

LopsterWijmers
Losdorpstermaar
Lustigemaar
Mensingeweersterloopdiep
Munnikesloot
Nieuwe Diep
Niezijlsterdiep
Oldehoofsch kanaal
Omgelegde Eelderdiep
Oostervoortsediep
Oude Ae
Oude Wijk
Oude Wijmers
Peizerdiep
Peizer Schipsloot
Pieterbuurstermaar
Poeldiep
Rasquerdermaar
Reitdiep
Roderwolder Schipsloot
Rodervaart
Sauwerdermaar
Spijkstermaar
Stitswerdermaar
Uitwierdermaar
Van Starkenborghkanaal
Warffumermaar
Warfhuisterloopdiep
Westerwijtwerdermaar
Westeremdermaar
Wetsingermaar
Winsumerdiep
Veenhuizerkanaal
Verbinding-Heekt
Vismaar
Zesde wijk
Zijldijkstermaar
Zuidwending

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Noorderzijlvest
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_noorderzijlvest.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Noorderzijlvest
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_noorderzijlvest.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Vechtstromen maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Binnengracht (westelijk deel)
Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal
Bornsche Beek
Coevorden-Vechtkanaal
Elsbeek
Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal)
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Lateraalkanaal
Linderbeek
Reest en Wieden Oost, regionale kanalen
Velt en Vecht, kanalen
Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Vechtstromen
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_vechtstromen.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Vechtstromen
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_vechtstromen.pdf]
Van de waterschapsverordening van Waterschap Rijn en IJssel maakt ook de volgende bijlage deel
uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Aastrang
Barchemse Veengoot
Bolksbeek
Didamse Wetering
Dommerbeek
Eefse Beek en Molenbeek
Elsbeek
Grote Waterleiding
Keizersbeek
Meibeek / Nieuwe Waterleiding
Oosterwijkse Vloed
Oude IJssel
Oude Schipbeek
Stroomkanaal Hackfort
Vierakkerselaak
Wehlse Beek
Wijde Wetering en Zevenaarse Wetering
Zuidelijk Afwateringskanaal

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Rijn en IJssel
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rijn_en_ijssel.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Rijn en IJssel
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rijn_en_ijssel.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Rivierenland maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Linge (mond Kanaal van Steenenhoek tot Boven Merwede)
Merwede kanaal
Haven te Vianen

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Rivierenland
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[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rivierenland.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Rivierenland
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_rivierenland.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Scheldestromen maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
[Gereserveerd]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Vallei en Veluwe maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Arkervaart en haven van Nijkerk
De Grote Wetering
De Oude IJssel bij Zutphen
De Veluwse Wetering
De Waa in Hattem
Eem en havens van Amersfoort
Haven Harderwijk
Havenkanaal Elburg
Het Apeldoorns kanaal
Noordermerkkanaal
Stadsgracht Elburg
Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk
Toevoerkanaal en Uitvliet (bij Terwolde)
Uitvliet Gelderse gracht
Uitvliet Polder Hattem
Valleikanaal

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Vallei en Veluwe
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_vallei_en_veluwe.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Vallei en Veluwe
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_vallei_en_veluwe.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Waterschap Zuiderzeeland maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
Creilervaart
Espelervaart
Hoge Dwarsvaart
Hoge Vaart
Kampersluisvaart
Kuindervaart
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Lage Dwarsvaart
Lage Vaart
Larservaart
Leemvaart
Lemstervaart
Luttelgeestervaart
Marknesservaart
Nagelervaart
Oostervaart
Ruttensevaart
Sluisvaart
Swiftervaart
Urkervaart
Zuidervaart
Zwolse Vaart

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Zuiderzeeland
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_zuiderzeeland.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterschap Zuiderzeeland
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_zuiderzeeland.pdf]
Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van
Wetterskip Fryslân maakt ook de volgende bijlage deel uit:
BIJLAGE II
Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:
1e Industriehaven
2e Industriehaven
Afvoerkanaal
Akkrumerrak
Bakhuizervaart
Biggemar
Blauwhuisteropvaart
Blijaervaart
Boksleat
Boksumer Zool
Bolswardertrekvaart
Bolswardervaart
Bonkesloot
Bosksleat
Brandeburevaart
Brandemeer
Broere Sloot
Buitendijksche Hoofdvaart
Burmaniasloot
Cornjumervaart
De Baai
De Bliken
De Boarn
De Drait
De Ee
De Geeuw
De Greuns
De Grote Potten
De Haven
De Lauwers
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De Lits
De Luts
De Potmarge
De Rijd
De Swadde
De Tijnje
De Zwemmer
De Zwette
Diepe Dolte
Diepsloot
Dijgracht
Dijkvaart
Doezumertocht
Dokkumer Ee
Dokkumerdiep
Dokkumergrootdiep
Dolte
Drachtstervaart
Drogge Dolte
Dwarsmeer
Dwarsried
Exmorravaartje
Fammegat
Fammensrakken
Foudgumervaart
Franekervaart
Gaastmeer
Geeuw
Goengahustersleat
Gooyumervaart
Graft
Greft
Grietmansrak
Groote Brekken
Groote Gaastmeer
Groote Zijlroede
Grote Sluis
Haan’s Krite
Haiemer Dolte
Haklandshop
Hallumertrekvaart
Harlingervaart
Hartwerdervaart
Haven
Heafeart
Heegervar
Heerengracht
Heerensloot
Heerenwegstervaart
Heidenschapstervaart
Heloma of Jonkersvaart
Hennaarderopvaart
Henshuister Deel
Het Diep
Het Diepe Gat
Het Ges
Het Hop
Het Nieuwe Kanaal
Het Ouddeel
Het Oudhof
Het Var
Het Vliet
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Hofmeer
Hollegracht
Holwerdervaart
Horsae
Horseweg
Houkesloot
Houtvaart
Idskenhuistervaart
Idzegaster Poel
Indijk
It Swin
Jaanvaart
Jachthavenkanaal
Janssleat
Jelsumervaart
Jelsumervaart
Jeltesloot
Johan Friso Kanaal
Jongebuurstersleat
Jorwerdervaart
Joustervaart
Jutrijpervaart
Kalkhaven
Keizersgracht
Kerksloot
Kipsloot
Kleine Zijlroede
Koevordermeer
Kollumerkanaal
Koude Maag
Koudumervaart
Kromme Grou
Kromme Ie
Kromme Knjilles
Kromme Sleat
Kroonduikersvaart
Kruiswater
Kuikhornstervaart
Langdeel
Langstaarte Poel
Leijenpoel
Leijensloot
Lemsterrijn
Lijkvaart
Linde
Lollumervaart
Louwe Poel
Lutkewierumer-opvaart
Mantgumervaart
Marssumervaart
Meinesleat
Melkvaart
Moddergat
Modderige Bol
Molendraai
Murk
Nauwe Galle
Nauwe Geeuw
Nauwe Greuns
Nauwe Larts
Nauwe Wijmerts
Neare Golle
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Nieuwe Diep
Nieuwe Drait
Nieuwe Dwarskanaal
Nieuwe Heerenveense kanaal
Nieuwe Kanaal
Nieuwe Vaart
Nieuwe Zwemmer
Nije Sansleat
Nijegaastervaart
Nijhuizemervaart
Nonnegat
Noordbroekstervaart of S
Noorder Ee
Noordergracht
Noordwoldervaart
Oosterbrugsloot
Oosterse Hei
Oosterwierumeroudvaart
Oud Dokkumerdiep
Ouddiep
Oude Drait
Oude Geeuw
Oude Harlingervaart
Oude Meer
Oude Ried
Oude Vaart
Oude weg
Peanster Ie
Pier Cristiaansloot
Pikmeer
Pingjumervaart
Piter Jehannes gat
Polsleat
Potmarge
Prinsengracht
Prinsenwijk
Prinses Margrietkanaal
Rien Sluis
Rijperkerkstervaart
Rijstervaart
Rjochte Grou
Rogsloot
Rozengracht
Sansleat
Scharsterrijn
Scheensloot
Schipsloot
Schoterlandse Compagnonsvaart
Sexbierumervaart
Singel
Sitebuorster Ie
Slachtegat
Sminkevaart
St. Jacobsvaart
Steggerdavaart
Stienservaart
Stroobossertrekvaart
Stroomkanaal
Terhernster Djip
Terhernster Mar
Terkaplesterpoelen
Tersoalster Zijlroede
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Tienesloot
Tietjerkstervaart
Tjonger of Kuinder
Trekvaart
Tsjaerderfeart
Twizelerfeart
Tzummarumervaart
Ulekrite
Vaart van St. Nicolaasga
Valomstervaart
Van Harinxmakanaal, Lange Meer
van Panhuijskanaal
Vlakke Brekken
Vliet
Wartenster Wiid
Weidumervaart
Welle
Welsrijpervaart
Wergeasterfeart
Westerdijksvaart
Westerse Hei
Wielhals
Wijddraai
Wijde Ee
Wijde Sloot
Wijde Wijmerts
Wijmerts
Wijtgaardstervaart
Wirdumervaart
Witakkersvaart
Witmarsumervaart
Workumertrekvaart
Woudmansdiep
Woudsenderrakken
Woudvaart
Wynservaart
Zandrak
Zandvaart
Zijldiep
Zijlroede
Zijlsterrijd
Zijltjessloot
Zoolsloot
Zuidensstervaart
Zuider Ee
Zwettehaven

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen Wetterskip Fryslân
[ib_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_fryslan.pdf]
Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen Wetterskip Fryslân
[ib_niet_aangewezen_oppervlaktewaterlichamen_fryslan.pdf]
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