Meldingsformulier
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Inleiding
Met dit formulier doet u een melding in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. In artikel 13 van
dit besluit is een meldplicht opgenomen voor nieuwe lozingen in het oppervlaktewater.
Belangrijk!
Raadpleeg altijd eerst de website van het waterschap, www.wdodelta.nl of neem contact op met één van de
medewerkers van het team Vergunningen van het waterschap. Het team is te bereiken via 088 2331 200 of
vergunningen@wdodelta.nl. Zo komt u erachter of de voorgenomen activiteiten meldingsplichtig zijn.

De melding
U dient de melding in bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap beoordeelt of de activiteiten
voldoen aan de gestelde criteria.

Vooroverleg
Mocht u twijfelen of de voorgenomen activiteit meldingsplichtig is, neem dan contact op met het waterschap.
U hoort dan of u een melding moet doen en welke voorwaarden er gelden.

Zo werkt het
•
•
•
•
•
•

Voer bij voorkeur vooroverleg met het waterschap.
Vul het formulier volledig in.
Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een uniek nummer.
Onderteken het formulier.
Verstuur de melding inclusief bijlagen naar het waterschap Drents Overijsselse Delta, bij voorkeur via
vergunningen@wdodelta.nl of Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
Een melding moet 6 weken voor aanvang van het plaatsen van de zuiveringsvoorziening(en) zijn ingediend.

Omgevingsloket
Veel van de activiteiten kunt u ook melden via het omgevingsloket; www.omgevingsloket.nl.

De beoordeling van uw melding wordt gedaan via een ISO 9001 gecertificeerd proces

Algemene gegevens
1.

Gegevens van de meldingsplichtige (gebruiker van de woning)
Naam en voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer
contactpersoon

2.

Gegevens van de gemachtigde (dient de melding namens de meldingsplichtige in)
Naam en voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

3.

Locatie van de woning
Adres:
Postcode en plaats:
Gemeente:
Kadastrale gegevens:

Gemeente:

sectie:

nummer(s):

Gemeente:

sectie:

nummer(s):

X/Y-coördinaten:

□ aankruisen wat van toepassing is.
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4.

Nadere gegevens
Woonbezetting,
aantal personen:
Aanwezige
zuiveringssystemen:

→

5.

Aandachtspunt

→

6.

Hiernaast moet u informatie meesturen waaruit blijkt welk zuiveringssysteem aanwezig is.
Dit kan bijvoorbeeld een kopie van de offerte of de rekening zijn van de leverancier of de aannemer.

U moet een duidelijke situatietekening meezenden, waaruit blijkt waar de activiteiten zullen plaatsvinden
en wat de locatie van de IBA of lozingspunt is.
Zonder deze tekening wordt de melding niet in behandeling genomen.

Contact met het waterschap
Is er over deze melding / werkzaamheden al contact geweest met het waterschap?

☐
☐

Nee
Ja

Met wie bij het waterschap?

Ondertekening
7.

Ondertekening
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Datum:
Plaats:

Handtekening
meldingsplichtige:

Handtekening gemachtigde:
Aantal bijgevoegde bijlagen:

□ aankruisen wat van toepassing is.
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