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Onderwerp: 
Besluit lozen buiten inrichtingen  
  
 
Geachte heer , 
  
Op 15 september 2020 hebben wij van u een melding ontvangen in het kader van het Besluit 
algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen). De 
melding is bij ons ingeschreven onder nummer WFO2005431. 
 
Beschrijving van de situatie 
Ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Ternaard en Moddergat is het 
nodig de plaats van de werkzaamheden vrij te houden van grondwater. Om dit te realiseren worden 
op het tracé verschillende bronbemalingen aangelegd. Het grondwater wordt met een maximaal 
debiet van 40 m3/h geloosd op de naast het werk gelegen watergangen, een en ander zoals staat 
aangegeven op de bij de melding ingediende tekening. De lozing start naar verwachting op 1 juni 
20220 en zal naar verwachting duren tot 1 december 2022. 
 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
Het lozen van grondwater bij ontwatering wordt geregeld in artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen. Omdat de lozingen  plaatsvinden in een oppervlaktewaterlichaam, is specifiek artikel 
3.2 lid 3 en artikel 2.1 lid 1 en  4  op deze lozingen  van toepassing. 
 
Artikel 3.2 lid 3. luidt als volgt: 
Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien: 

a.  het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 mg/l bedraagt; en 
b.  als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt. 

 
Artikel 2.1 Lid 1 luidt als volgt: 
Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen 
voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt 
door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of 



 

beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan 
worden gevergd. 
 
Artikel 2.1 Lid 4 luidt als volgt: 
Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, 
maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet 
uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplichting de 
activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, berekeningen of 
tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaakt. 
 
Artikel 2.1 lid 4  gebruiken wij voor het stellen van een maatwerkvoorschrift omdat op een aantal 
locaties het chloridegehalte te hoog is om op de polder(s)  te kunnen lozen. 
 
Maatwerkvoorschrift 
In de periode tussen 1 april en 1 november kan er geen zout grondwater geloosd worden op het 
oppervlaktewater in de omliggende polders. In die periode dient het bemalingswater middels 
retourbemaling terug gebracht te worden in de bodem, of eventueel buitendijks te worden geloosd. 
 
Procedure 
In artikel 141a, eerste lid, aanhef en onder a en onder c, van de Mijnbouwwet is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn 
voor Gaswinning Ternaard gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de 
besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, 
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met 
artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
 
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Gaswinning Ternaard. Daarom is ook op dit 
besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Gaswinning 
Ternaard bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als 
volgt voorbereid: 
- Bij besluit van 16 december 2020, kenmerk DGKE-WO/20286272 , is op grond van 141c, tweede 

lid, Mijnbouwwet het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt 
voorbereid en bekend gemaakt; 

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 

- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met donderdag 7 oktober 
2021 ter inzage gelegen in het gemeentehuis Dokkum, Koningstraat 13 te Dokkum; 

- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 
geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. 
Tevens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-



 

huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en 
grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Gaswinning Ternaard  
Postbus 111 
9200 AC Drachten  
 
 
Slot 
Wij wijzen u erop dat ook andere voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozing 
van toepassing zijn. Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord. 
 
Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer  van 
de cluster Vergunningverlening, telefoon 058 . 
 
Privacy 
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om uw melding te behandelen. 
De grondslag van de verwerking van de gegevens zijn taken in het algemeen belang die in de Waterwet aan Wetterskip 
Fryslân zijn opgedragen. Wij hebben de gegevens van u ontvangen. Uw gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. U 
heeft recht op inzage, een kopie, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Een verzoek kunt u doen via privacy@wetterskipfryslan.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
namens deze, 
 
 
 
ing. , 
teamleider Vergunningverlening. 
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