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B E S C H I K K I N G
            Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp
Op 22 februari 2023 hebben wij in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna: het Besluit) namens de 
gemeente Dordrecht een melding van CRUX Engineering B.V. ontvangen. Deze melding gaat over het lozen van 
grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool (met een debiet van 5 m3 per uur). Het te lozen grondwater komt vrij 
bij werkzaamheden voor het bouwen van het Huis van de Stad Dordrecht, gelegen aan de Spuiboulevard 220 te 
Dordrecht. De lozing vindt plaats van 10 april 2023 tot 9 juli 2023. 

De lozing dient te voldoen aan de artikelen zoals gesteld in het Besluit. Bij het beoordelen van de melding is 
gebleken dat niet aan de voorschriften van het Besluit kan worden voldaan. Op grond van artikel 3.2 lid 7 van het 
Besluit is het lozen op een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt en
c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.

Uit uw aanvraag is gebleken dat het lozen langer duurt dan 8 weken.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften
Met het stellen maatwerkvoorschriften, conform artikel 3.2 lid 8 van het Besluit, kan het bevoegde gezag met 
betrekking tot de tijdsduur en  debiet, bedoeld in artikel 3.2 lid 7 van het Besluit, bij wijze van het opleggen van 
maatwerkvoorschriften, nadere voorwaarden stellen.

Motivering en overweging
Op de Spuiboulevard 220 te Dordrecht vindt de bouw plaats van het nieuwbouwproject "Huis van de Stad". Om de 
bouwwerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is bemaling van het grondwater nodig om de bouwput droog te 
houden.

In de melding is aangegeven dat het grondwater op het schoonwaterriool geloosd zal worden. Uit overleg met de 
gemeente Dordrecht is gebleken dat er geen schoonwaterriool aanwezig is op de locatie waar de werkzaamheden 
plaatsvinden. De gemeente heeft aangegeven dat er wel op het vuilwaterriool geloosd mag worden. 

De tijdsduur van de lozing op het vuilwaterriool is langer dan op grond van artikel 3.2 lid 7 van het Besluit is 
toegestaan. Het debiet van het te lozen grondwater blijft wel onder de norm zoals geldt op grond van het Besluit. De 
gemeente heeft geoordeeld dat  het te lozen debiet  geen probleem oplevert voor het gemeentelijk vuilwaterriool. 

Gezien het voorstaande hebben wij geoordeeld dat, voor de duur voor het tijdelijk verlagen van het grondwaterpeil, 
aanvullend maatwerkvoorschriften opgelegd moeten worden.
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Conclusie. 
Geconcludeerd wordt dat medewerking kan worden verleend aan het voor een langere periode dan 8 weken lozen 
van grondwater op het gemeentelijk riool. Ten behoeve daarvan zijn een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld. 
Deze maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. De drijver van de inrichting dient zich te 
houden aan deze maatwerkvoorschriften.

Procedure
Voorbereiding
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij dit besluit is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Besluit
Gelet op artikel 3.2 lid 8 van het "Besluit lozen buiten inrichtingen" verklaren wij hierbij dat het gestelde in artikel 3.2 
lid 7 onder a. van het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor de duur van de lozing  van het grondwater op het 
gemeentelijk riool, niet van toepassing is. Aan dit besluit verbinden wij de in de bijlage 1 gevoegde voorschriften, 
welke in plaats treden, dan wel aanvullend zijn op het gestelde in het Besluit lozen buiten inrichtingen. De melding 
van 22 februari 2023 maakt deel uit van dit besluit. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze 
beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de 
burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift kan worden 
ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van deze beschikking. 
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
-   de naam en het adres van de indiener;
-   de dagtekening;
-   een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
-   de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling 
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

 
Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend 

Besluitdatum: 20 maart 2023
Verzenddatum: 21 maart 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Gemeente Dordrecht;
- CRUX Engineering B.V.;
- Gemeente Dordrecht.



Z-23-422983 

4

Bijlage 1

V O O R S C H R I F T E N

1 Lozingsvoorschriften

1.1 De lozing van grondwater op het openbaar riool mag plaatsvinden in de periode van 10 april 2023 tot en 
met 9 juli 2023.

1.2 De lozing moet plaatsvinden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende melding, met 
inachtneming van de in dit besluit opgenomen maatwerkvoorschriften.

1.3 Zodra er wordt gestart met het lozen van grondwater dient dit te worden gemeld bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid. Dit kan per post of per mail: algemeen@ozhz.nl onder vermelding van zaaknummer: 
Z-23-422983. Ook dient de gemeente Dordrecht hierover geïnformeerd te worden 

 

1.4 Indien de lozing wordt beëindigd, dient u dit aansluitend door te geven aan de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid alsmede aan de gemeente Dordrecht  onder 
vermelding van zaaknummer: Z-23-422983. 

1.5 Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan of naar
verwachting niet kan worden voldaan, dienen terstond maatregelen te worden genomen teneinde de
nadelige invloed van de lozing op het gemeentelijk riool te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. 
Van dergelijke omstandigheden dient de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onmiddellijk in kennis te 
worden gesteld.

1.6 Indien de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid daartoe verzoekt, moet over het voorval schriftelijk rapport
worden uitgebracht met de vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het
voorgevallene en de gevolgen ervan, alsmede de voorgenomen maatregelen om herhaling te voorkomen.




