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1. INLEIDING 

 
Waterschap De Dommel beschikt over acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en één 
slibverwerkingsinstallatie (svi). De rwzi’s zijn ingericht voor de zuivering van communaal 
afvalwater.  
 
Uitgangspunt voor waterschap de Dommel is dat de rwzi’s communaal afvalwater zuiveren 
wat aangevoerd wordt via het riool. Het accepteren van afvalwater per as zou kunnen leiden 
tot ongewenste marktverstoring en oneerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële 
afvalverwerkingsbedrijven.  
 
Anderzijds is er vanwege praktische overwegingen, bijvoorbeeld wanneer aanvoer per 
riolering niet mogelijk is, beleid om afvalstoffen per as onder voorwaarden toe te staan. 
Afvalwater per as wordt, mits passend binnen de gestelde kaders, alleen geaccepteerd op 
de rwzi’s Eindhoven en Tilburg. De rwzi’s Eindhoven en Tilburg zijn vergunningstechnisch, 
organisatorisch en technisch geschikt om afvalstoffen te accepteren.  
 
In de voorliggende nota zijn de kaders voor acceptatie (“acceptatievoorwaarden”) en de 
acceptatieprocedure van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de 
slibverwerkingsinstallatie van Waterschap De Dommel uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de 
verwerking doelmatig moet zijn voor het reguliere afvalverwerkingsproces of bijdraagt aan de 
energieopwekking in de slibgisting, geen verslechtering van de effluentkwaliteit mag 
veroorzaken en milieu hygiënisch niet tot overlast mag leiden.  
 
Heeft u meer informatie nodig kunt u contact opnemen met 0411618618 en vragen naar een 
medewerker van het proces beheer Afvalwaterketen. 
 
Voor een eerste toetsing kunt u de in de bijlage weergegeven concept overeenkomst 
versturen naar: 
 
Waterschap De Dommel 
Postbus 10.001 
5280 DA  Boxtel 
t.a.v. proces Beheer afvalwaterketen. 
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2.  Acceptatieprocedure aanvoer per as 

  

2.1. Acceptatieprotocol aanvoer per as 

Waterschap De Dommel heeft als taak de verwerking van stedelijk afvalwater, zoals is 
vastgelegd in het activiteitenbesluit. Het waterschap is niet genoodzaakt om 
afvalwaterstromen anders dan aangevoerd per riolering te verwerken. Afvalwater per as 
wordt geaccepteerd indien wordt voldaan wordt aan onderstaande kaders.  
 
Doelmatigheid: 

1. Het afvalwater moet qua aard en samenstelling voldoende overeenkomsten hebben 
met huishoudelijk afvalwater voldoende overeenkomsten hebben met het regulier te 
verwerken materiaal;  

2. Het afvalwater mag geen negatieve invloed hebben op de te behalen effluentnormen 
(doelmatigheid toets, uitvoeren door technologie); 

3. De verwerking van het afvalwater mag geen aanleiding geven tot verstoring van het 
zuivering/gisting proces en er mogen geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid 
van onze medewerkers; 

4. Het afvalwater moet afkomstig zijn uit het gebied van Waterschap De Dommel; 
5. Het uit het afvalwater gevormde slib moet doelmatig en binnen de gestelde eisen 

kunnen worden mee verwerkt bij een (externe) eindverwerker (slibverbranding); 
6. Toetsing van de doelmatigheid van de aanvraag kan in overleg met de adviseur 

zuiveringstechnologie worden uitgevoerd. 
 
 

Vergunningsvoorwaarden inrichting: 
Aan de hand van de volgende criteria uit de WM vergunning wordt beoordeeld of het milieu 
hygiënisch verantwoord is het afvalwater of slib mee te verwerken. 

1. De samenstelling van het aangevoerde afvalwater per as moet vergelijkbaar zijn met 
huishoudelijk afvalwater; 

2. De kans op geurhinder: er mag geen geurhinder optreden bij het lossen dan wel bij 
het verpompen van het materiaal; 

3. De kans op geluidshinder: tijdens het lossen of iedere andere bedrijvigheid ten 
behoeve van het mee verwerken van het afvalwater mag geen geluidsoverlast 
optreden; 

4. Transport: de omgeving mag geen hinder ondervinden van de (extra) 
transportbewegingen. 

5. De aangevoerde hoeveelheid afvalwater mag maximaal 50 ton per dag.  
 
 
Van de bovenstaande criteria kan gemotiveerd afgeweken worden door de Procesmanager 
Beheren Afvalwaterketen op basis van onderstaande aspecten: 

- Er is een maatschappelijk-/gezondheidsbelang, gerelateerd aan de situatie waarbij 
het afvalwater vrij is gekomen (afvalwater dat vrijkomt bij calamiteiten); 

- indien er vanwege een incidentele belemmering van een reguliere lozing op riool, 
genoodzaakt is om afvalwater per as aan te voeren. 
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2.2. Verzoek aanvraag van overeenkomst 

Door de transporteur/ontdoener wordt een aanvraag ingediend om een overeenkomst aan te 
gaan betreffende aanvoer per as [bijlage 1]. Met deze aanvrager wordt een privaatrechtelijke 
overeenkomst aangegaan. Vervolgens zal deze aanvraag doorlopen worden waarbij wordt 
getoetst of voldaan wordt aan de acceptatievoorwaarden.  
Het aanvraagformulier is beschikbaar gesteld op de website van Waterschap de Dommel 
(www.dommel.nl). Indien de aanvraag door waterschap de Dommel wordt goedgekeurd, 
wordt er een overeenkomst voor het verwerken van afvalwater op de rwzi afgesloten.   
 
De overeenkomst is bedoeld om de voorwaarden voor de aanvoer van afvalwater per as 
nader vast te leggen. Naast de samenstelling van het te lozen afvalwater worden in de 
overeenkomst de volgende (juridische) kaders opgenomen.  
 

Aansprakelijkheid: 
1.  

a) Degene aan wie deze toestemming is verleend en met wie de overeenkomst 
hiervoor is gesloten, is aansprakelijk voor door de lozing ontstane schade aan 
eigendommen van waterschap de Dommel. De partij vrijwaart Waterschap de 
Dommel voor alle vorderingen van derden, die met het gebruik van deze 
toestemming in enigerlei verband staan.   

b) Wanneer blijkt dat er niet voldaan is aan de doelmatigheidsvoorwaarden uit 
paragraaf 2.1, dan kan diegene met wie een overeenkomst is gesloten 
aansprakelijk gesteld worden voor alle eventuele schade aan de rwzi of het 
ontvangende oppervlaktewater. Wanneer de aangemelde samenstelling en 
de werkelijke samenstelling van het te lozen afvalwater wel overeenkomen en 
er ontstaat desalniettemin schade aan de rwzi door de samenstelling van het 
afvalwater, dan is deze schade voor risico van het waterschap.  

 
2. Waterschap de Dommel behoudt zich het recht om zonder opgave van reden de 

toestemming voor het aanvoeren van afvalwater per as in te trekken. Indien hiertoe 
wordt overgegaan zult u hierover 2 weken voor de laatste levering schriftelijk over 
worden geïnformeerd.  
 

De toestemming zal direct worden ingetrokken indien:  

 indien uit oogpunt van het milieu en of de doelmatige werking van de RWZI 
lozing niet langer wenselijk is;  

 indien de lozer zich niet aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden houdt. 
 

Steekproefsgewijs kan, op aanwijzing van een medewerker van Waterschap de 
Dommel, een monster worden genomen van de aangeleverde vracht. Indien uit analyse 
van dit monster blijkt dat de aangeboden afvalwaterstroom niet of slechts ten dele 
overeenkomt met de gegevens die in de aanvraag zijn verstrekt en op grond waarvan de 
overeenkomst is gesloten, kan de toestemmingsbrief met onmiddellijke ingang worden 
ingetrokken. De meerkosten van de verwerking van dit afvalwater en eventuele schade 
als gevolg van de verwerking daarvan, worden bij de transporteur c.q. de ontdoener in 
rekening gebracht. 
 

http://www.dommel.nl/
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Acceptatievoorwaarden van organisatorische aard 

 

1. De lozingen mogen uitsluitend plaatsvinden op de rwzi Eindhoven of rwzi Tilburg. 
Partijen komen in de overeenkomst overeen naar welke rwzi de lozingen in principe 
zullen worden getransporteerd.    

2. Indien er een transport plaatsvindt waar een overeenkomst voor is afgesloten, dient 
dit transport ten minste 24 uur van tevoren telefonisch te worden aangemeld bij 
Waterschap de Dommel. Indien het transport op de gewenste dag en tijdstip niet kan 
worden ontvangen, zal in overleg naar een ander tijdstip worden gezocht. 

3. Bij transport dient de ontdoener conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) te 
handelen. Het  inzamelen, vervoer en afgeven moet worden uitgevoerd door VIHB-
bedrijven.  

4. De lozing van het per as aangevoerde afvalwaterkan uitsluitend plaatsvinden op 
werkdagen tussen 08:00 uur tot 14:00 uur, op een door het personeel van de 
zuiveringsinstallatie aan te wijzen plaats.  

5. Bij levering van afvalwater aan de rwzi Tilburg wordt een afvalstroomnummer 
afgegeven en vastgelegd in de overeenkomst en/of begeleidingsbrief.  

6. Het transport dient vergezeld te gaan met de volgende benodigde documenten: 

 Bijlage 1: Afgesloten overeenkomst; 

 Bijlage 2: Aanmeldingsformulier aanvoer per as.  
Dit formulier is beschikbaar gesteld op de website van waterschap de Dommel 

(www.dommel.nl). 

 Begeleidingsbrief met weegbon.  

http://www.dommel.nl/
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2.3. Kosten 

Zuiveringsheffing 

De heffingsaanslag van het per as aangevoerde afvalwater wordt verzorgd binnen het 
proces Belastingheffing en -Invordering. Dit gebeurt aan de hand van de Verordening 
Zuiveringsheffing. Bepalend hierbij zijn de hoeveelheid aangevoerd afvalwater en de 
gangbare samenstelling van huishoudelijk afvalwater. Op basis van de steekproefsgewijze 
bemonsteringsresultaten kan de heffingsaanslag worden bijgesteld. 
 
De aangeboden afvalwaterstromen worden afzonderlijk beoordeeld binnen het proces 
Belastingheffing en -Inwinning aan de hand van de ontvangen gegevens. Hierbij wordt 
gekeken of er eventueel sprake is van dubbele belasten (bijvoorbeeld afvalwater dat tijdelijk 
om technische redenen niet op de riolering geloosd kan worden). In dat geval wordt er geen 
heffing opgelegd. 
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Bijlage 1 Overeenkomst transporteur/ontdoener aanvoer per as 
 
Djuma-nummer:   ……………………….. 
 
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVOER PER AS VAN AFVAL(WATER) OP 
RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE EINDHOVEN/TILBURG 
 
PARTIJEN: 

A. Waterschap De Dommel, gevestigd aan de Bosscheweg 56 te Boxtel, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………, procesmanager, 
blijkens de ambtelijke bevoegdhedenregeling 2009, hierna te noemen: het 
waterschap; 

B. Naam transportbedrijf/ontdoener ..................................................... :   

     Adres   : ...................................................................   

     Postcode en plaats  : ...................................................................   

     Telefoon   : ...................................................................   

     E-mail   :  ..................................................................   

Contactpersoon  : ...................................................................   

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  .................................................   , hierna 
te noemen: transporteur/ontdoener; 
 
OVERWEGENDE DAT:  
 partijen met deze overeenkomst beogen de randvoorwaarden en 

verantwoordelijkheden vast te leggen die verbonden zijn aan het zich ontdoen, het 
ontvangen en het verwerken van afval/afvalwater per as, conform de 
acceptatieprocedure aanvoer per as van Waterschap De Dommel;  

 bepaalde aspecten van het zich ontdoen, het ontvangen en het verwerken van 
afval/afvalwater zijn vervat in publiekrechtelijke regelingen; 

 de verordening zuiveringsheffing van het waterschap van toepassing is op de 
aanvoer per as van afval(water) op rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven en 
Tilburg. 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
ARTIKEL 1  
 
1. Transporteur/ontdoener levert afvalwater per as aan het waterschap. Het waterschap 

verwerkt dit afvalwater op de rioolwaterzuivering. 
Het waterschap is te allen tijde bevoegd om een andere ontvangende 
rioolwaterzuivering-/slibverwerkinginstallatie aan te wijzen. 

2. Transporteur/ontdoener meldt zich altijd bij de procesoperator en volgt te allen tijde 
zijn instructies op. 

 



   

 

Procedurebeschrijving aanvoer per as 
Versie:  6 augustus 2020 

  - 7 -  

 

ARTIKEL 2  
 

1. Transporteur/ontdoener is verplicht tijdens elke levering van afval/afvalwater per as 

het formulier “aanmeldingsformulier aanvoer per as”, dat onlosmakelijk verbonden is 

met deze overeenkomst, in te vullen,te ondertekenen en aan te bieden.  

 

2. Transporteur/ontdoener is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat het aangeleverde 

afvalwater conformeert met het in de procedure “acceptatie afvalwater” opgenomen 

aard van het afvalwater 
 

3. Transporteur/ontdoener is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn chauffeurs zich op 

de terreinen van het waterschap strikt houden aan de veiligheidsvoorschriften en de 

aanwijzingen van het bedienend en beherend personeel van de 

rioolwaterzuiveringinstallaties strikt opvolgen. 

  

ARTIKEL 3  

 
1. Het waterschap neemt van iedere vracht een controlemonster van het aangeleverde 

afvalwater. 
 
2. De analyse van een controlemonster als bedoeld in lid 1 komt alleen voor rekening 

van ontdoener indien uit analyse blijkt dat de werkelijke samenstelling van het 
afvalwater afwijkt van de beschrijving op het meldingsformulier als bedoeld in artikel 
2 lid 1 en als gevolg van het afgeleverde afvalwater schade is ontstaan aan de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

 
3. De uitkomst van de analyse door het waterschap is bindend voor beide partijen. 
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ARTIKEL 4  
 
1. Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting  

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s-
Hertogenbosch, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen 
overeenkomen. 

 
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 
ARTIKEL 5  
 
1. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen 

doen, vinden schriftelijk plaats. 
 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. Na deze termijn kan 
opnieuw een verzoek tot een nieuwe overeenkomst worden ingediend. 

 
3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht 

tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.  
 
 
Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend op d.d. ……………………… 

te ………………………………..…… 

Namens bedrijf  ……….…………..   Namens Waterschap De Dommel 
 
 
 
 
naam:  ………………………   naam: mw. G. T. Dalstra 
 
functie: ……………………… functie: procesmanager beheer afvalwaterketen 
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