
 

©gemeente Den Haag / H.O.R. / Technische Eisen I.O.R.  / 18-12-2018 1 

6.5 Voorwaarden voor het aansluiten op de riolering en het lozen op 
oppervlaktewater. 

 
6.5.1 Aansluiten op de riolering. 
 Een aantal voorwaarden voor aansluiting op de riolering is via de Woningwet vastgelegd in het 

Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. In het Bouwbesluit is de aanwezigheid en 
kwaliteit van de riolering binnen de woning vastgelegd. In de Bouwverordening (RIS 20135) is de 
verplichting tot aansluiten vastgelegd.  (p.m. de gemeentelijke Bouwverordening wordt in 2012 

mogelijk geheel vervangen door het Bouwbesluit). Voor het gedeelte van de aansluitleiding in de 
openbare ruimte moet een rioolaansluiting worden aangevraagd bij de rioolbeheerder van de DSB. Dit 
gedeelte moet voldoen aan een aantal in dit document aangegeven technische eisen.  

 
6.5.2 Vergunningen en regels voor lozingen.  
 Wettelijk gezien worden lozingen verdeeld in directe en indirecte lozingen op oppervlaktewater. 

Directe lozingen zijn geregeld via de Waterwet. Lozingen op de riolering zijn indirecte lozingen (op 
oppervlaktewater) van afvalwater en vallen onder de Wet milieubeheer.  

 

 1. Waterwet  
 De Waterwet kent één watervergunning. De procedure van de vergunningverlening is geregeld in de 

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Veel activiteiten vallen onder algemene regels 

waardoor geen watervergunning nodig is en met een Wabo-melding kan worden volstaan. Zo vallen 
lozingen uit het gemeentelijke rioolstelsel (overstorten, regenwaterstelsels) op het oppervlaktewater 
niet meer onder vergunningplicht ( voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels (besluit 

lozen buiten inrichtingen). In de regel komt dit neer op een meldingsplicht in plaats van een zwaardere 
vergunningenprocedure.  

 Het is verstandig om voor nieuwe lozingen vooraf contact met de gemeente of het bevoegde gezag 

(gemeente, waterschap of provincie) op te nemen of vooroverleg aan te vragen.  
  
 2.  De Wet milieubeheer  

 De Wet milieubeheer bevat algemene regels (lozingenbesluiten, activiteitenbesluiten) voor het lozen 
van afvalwater. Er bestaat een algemene zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan 
verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Aanvullende 

voorschriften staan in de lozingsvoorschriften.  
 De gemeente kan eisen stellen aan de hoeveelheid en samenstelling van het geloosde water.  
 Deze eisen waarborgen zowel het functioneren van de riolering en zuivering als indirect de 

bescherming van het oppervlaktewater. Hierbij zijn de Wabo / Wet milieubeheer van  toepassing. Bij 
een vergunningsaanvraag voor afvalwaterlozingen uit inrichtingen op de riolering moet het bevoegd 
gezag (Omgevingsdienst Haaglanden) de waterbeheerder (het hoogheemraadschap van Delfland) om 

advies vragen. 
  
 Belangrijke besluiten met eisen voor lozingen zijn: 

  -  Activiteitenbesluit (bedrijven). 
  -  Besluit lozen buiten inrichtingen (het lozen vanuit openbaar gebied) bevat algemene regels voor 
      lozen die niet afkomstig zijn vanuit een inrichting (bedrijf of particuliere huishoudens).  

  -  Besluit lozing huishoudens (particulieren). 
 
 3. Wabo 

 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt een eenvoudige en snelle 
vergunningverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo heeft 
hiervoor de omgevingsvergunning geïntroduceerd. 

 De omgevingsvergunning, omvat onder andere de volgende vergunningen en toestemmingen:  
  -  Bouwvergunning ingevolge de Woningwet. 
  -  Vergunning ingevolge de Waterwet. 

  -  Milieuvergunning en melding ingevolge de Wet milieubeheer. 
 


