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De heer E. Loots, Loots Grondwatertechniek, erik@lootsgwt.com 

Geachte heer Korrel,

Op 28 oktober 2019 ontvingen wij van u een melding op grond van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen (hierna: het Besluit) voor een lozing van bemalingswater op het gemeentelijk riool 
aan Vestestraat 1 te Haarlem. Uw melding hebben wij geregistreerd onder zaaknummer 
ODIJ-Z-19-069606

Lozingsgegevens
De tijdelijke lozing van bemalingswater op het gemeentelijk riool aan Vestestraat 1 te Haarlem 
is noodzakelijk bij de aanleg van een kelder (Raaks III). Het maximale debiet van de lozing is 
14 m3/uur in de periode 10 februari 2020 tot en met 3 juli 2020. 

Procedure
Op grond van het Besluit kunnen wij maatwerkvoorschriften opleggen. Het besluit tot het
opleggen van maatwerkvoorschriften doorloopt de voorbereidingsprocedure op grond van
hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u na bekendmaking van het voornemen uw zienswijze inbrengen.
Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften hebben wij op 5 februari 2020
telefonisch met u afgestemd. Tijdens deze afstemming heeft u aangegeven geen zienswijze te 
zullen indienen waardoor wij direct het definitieve besluit toesturen.

Maatwerk
Op grond van artikel 3.2, lid 7 van het Besluit is het lozen van grondwater op een vuilwaterriool
niet toegestaan tenzij:

- het lozen ten hoogste 8 weken duurt
- de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 m3/uur bedraagt en

verzenddatum
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- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 mg/l bedraagt.

Met de door u gemelde lozingshoeveelheid van 14 m3/uur en de lozingsduur van circa 21 weken
wordt niet voldaan aan het gestelde in artikel 3.2, lid 7, van het Besluit. Op grond van artikel 
3.2, lid 8, van het Besluit kan het bevoegd gezag in afwijking van lid 7 het lozen van meer dan 
5 m3/uur, gedurende een periode van meer dan 8 weken, van grondwater op het vuilwaterriool, 
toestaan door het opleggen van maatwerkvoorschriften indien het belang van de bescherming 
van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen zich niet tegen het 
lozen op het vuilwaterriool verzet.

Overweging
Om een kelder in den droge te kunnen aanleggen op de locatie Vestestraat 1 te Haarlem is het 
noodzakelijk bemalingswater te lozen. Hoewel de locatie in de directe nabijheid van de 
Leidsevaart ligt is lozen op dit oppervlaktewater gezien de drukke Wilhelminastraat met nabij 
gelegen parkeergarage geen reële optie waardoor lozen op het gemeentelijk riool als optie 
overblijft. 
Voor de lozing is een bemalingsrapport opgesteld door Loots Grondwatertechniek, kenmerk 
20190119B.1, versie 2, d.d. 28 oktober 2019. Op verzoek van gemeente Haarlem zijn diverse 
wijzigingen doorgevoerd waardoor het definitieve bemalingsadvies is vastgelegd in het rapport 
met kenmerk 20190119M.1, versie 3, d.d. 9 december 2019.
Voor de lozing op het riool is advies gevraagd bij de rioolbeheerder van gemeente Haarlem. Uit 
het advies blijkt dat het riool ter plekke voldoende capaciteit heeft om 14 m3/uur te kunnen 
verwerken. Tevens heeft gemeente Haarlem aangegeven dat de onttrekking en lozing van 
bemalingswater plaats gaat vinden in de directe nabijheid diverse historische gebouwen. 
De onttrekking valt onder het bevoegd gezag van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
De melding is in behandeling bij het Hoogheemraadschap van Rijnland onder kenmerk 
2019-019548 en wordt separaat behandeld.  
 
De lozing van maximaal 14 m3/uur zal de goede werking van het gemeentelijk riool niet nadelig 
beïnvloeden. Als zuiveringstechnische voorziening schrijft het bemalingsplan een 
grondwaterzuivering voor. Tevens dient de lozing bij de lozing in ieder geval een zandvanger te 
worden toegepast. Wij wijzen u erop dat bij extreme regenval, wanneer het rioolstelsel geheel 
gevuld is, de gemeente kan verlangen de lozing stop te zetten.



Besluit 
Wij besluiten op grond van artikel 3.2, lid 8, van het Besluit en bovenstaande overweging de 
volgende maatwerkvoorschriften aan de lozing op te leggen. Deze voorschriften zijn voor de 
duur van de werkzaamheden op de lozing van toepassing.

M.1 Gedurende de periode 10 februari 2020 tot en met 3 juli 2020 is het toegestaan te lozen 
met een debiet van maximaal 14 m3/uur in het riool aan Vestestraat 1 te Haarlem.

M.2 Overeenkomstig het bemalingsplan dient als zuiveringstechnische voorziening een 
grondwaterzuivering en zandvanger te worden toegepast.

M.3 Bij extreme regenval, wanneer het rioolstelsel geheel gevuld is, dient u, wanneer
gemeente Haarlem dat aangeeft, de lozing stop te zetten.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Niemeijer, bereikbaar op 
bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

L.A. Pannekeet
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 

bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem. De termijn hiervoor 

bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn 

ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het 

aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 

werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden gericht aan Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd. 

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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