
 

Aanvraag maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 

Formulier voor het aanvragen van maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van een lozing van brijn 

in de bodem krachtens het bepaalde in artikel 2.2 derde lid van het Activiteitenbesluit. 

(Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid niet van 

toepassing zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het 

transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het belang van de 

bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de 

lozing daartegen niet verzet). 

Uit dit formulier moet blijken dat u het volledige stappenplan (toetsingskader brijn, versie 20-01-2014) 

heeft doorlopen en welke afwegingen hebben geleid tot de uiteindelijke keuze voor omgekeerde 

osmose in combinatie met lozing van brijn in de ondergrond. 

 

Naam bedrijf:  …………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon:  …………………………………………………………………………………. 

Adres bedrijf:  …………………………………………………………………………………. 

Postcode:  ………………………….. Plaats: …………………………………………… 

Telefoon:  …………………………………… Fax: …………………………………….. 

E-mail:   ………………………………………………………………………………… 

KvK-nummer: ………………………………………………………………………………… 

 

1. Aard van het bedrijf  

□  Glastuinbouwbedrijf  □  Boomkwekerij met …………m
2
 glasopstand  

□  Anders, namelijk (omschrijven):……………………………… met …………m
2
 glasopstand 

 

2. Omvang activiteiten 

Oppervlakte glas …………………………….m
2
 

Oppervlakte containerveld e/o volle grondteelt     …………………………m
3
 (indien van toepassing) 

Inhoud hemelwateropslag …………………………….m
3 

Gewasgroep (conform GLK-systematiek m.b.t. wateropslag: ………………….
 

 

3. Plaats en diepte van de lozing 

Locatie van de lozing:   x=………………………………………….; y = ……………………………. 

Diepte van de lozing:   ………………..meter t.o.v. NAP / maaiveld* 

Bij de aanvraag dient een boorbeschrijving van de lozingsput te worden bijgevoegd.  

 



 

4. Welk type ontziltingsinstallatie wordt gebruikt: 

□ Omgekeerde osmose  □ Ionenwisselaar  

□ Anders, namelijk (omschrijven)……………………………… 

 

5. Wat is de hoeveelheid te lozen brijnwater in de bodem per jaar?  

 te lozen brijnwater ………………………………………….m
3
       

 

6. Is er een alternatief voor omgekeerde osmose op grondwater beschikbaar? Zo nee: 

welke alternatieven heeft u onderzocht en waarom bleken deze wel / niet bruikbaar voor 

uw bedrijf? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

7. Zijn er alternatieve lozingsmogelijkheden van het brijn mogelijk? Zo nee, waarom niet? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondertekening: 

Naam:        Datum: 

 

Handtekening: 

 

Dit formulier moet ingevuld en voorzien van de plattegrond tekening opgestuurd worden naar uw 

gemeente of omgevingsdienst. 


