Bijlage 2. Voorwaarden bij aanvraag overige stoffen en extern slib






















Analyse gebeurt alleen door een gecertificeerd lab.
Rijnland accepteert alleen afvalstromen die vrijkomen binnen het beheersgebied.

De zuurgraad van het te lozen afvalwater mag niet lager zijn dan 6,5 en
niet hoger dan 10.
Aanmelding tot verwerking dient voor elke vloeibare afvalstof apart te geschieden
en gebeurt alleen via de digitale begeleidingsbrief. Rijnland faciliteert dit middels
een App.
De aan te voeren stoffen moeten grotendeels biologisch afbreekbaar zijn.
De afvalstof mag niet giftig of schadelijk zijn voor de werking van de AWZI of het
proces remmen. Het afval mag binnen bepaalde grenzen slechts geringe
hoeveelheden zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PAK-verbindingen, aromaten
of olieachtige componenten bevatten.
De afvalstoffen moeten vloeibaar en verpompbaar zijn. De afvalstoffen mogen
noch snel opdrijvende of snel bezinkbare componenten bevatten.
U dient het transport 24 uur vooraf aan te melden bij de beheerder van de AWZI.
De lozingen kunnen aangeboden worden van maandag t/m donderdag van 07:00
tot 15:00.
Alle aanwijzingen van de beheerder of het personeel van de AWZI aan de
Chauffeur van de tankwagen moeten nauwkeurig en onmiddellijk worden
opgevolgd.
Het vet uit vetafscheiders dient naar een verwerker te worden afgevoerd en alleen
het schoonmaakwater van de vetafscheider kan worden geaccepteerd.
De afvalstoffen moeten niet eenvoudig op een andere wijze dan in een AWZI
kunnen worden verwerkt. Bijvoorbeeld mest, gier en versneden afval dus niet.
De stoffen mogen geen overlast veroorzaken en de aanvoer van de afvalstoffen
mag geen extra schoonmaak of onderhoud van de AWZI vereisen. Indien de
bedrijfsvoering of het zuiveringsproces worden verstoord door de, door de
aanbieder aangeleverde afvalstof, omdat deze stof qua aard en samenstelling niet
overeenkwam met de omschrijving op het aanvraagformulier, zijn alle aan de
storing verbonden kosten voor rekening van de aanbieder.
Afvalstoffen die onder de werkingssfeer van de Wet Chemische Afvalstoffen en de
Afvalstoffenwet vallen, mogen niet worden verwerkt.
Bedrijfsafvalstoffen die geen relatie hebben met de afvalstroom en niet daarin
aanwezig zijn mogen niet worden afgevoerd naar een AWZI. Hierbij valt te denken
aan afgekeurde grond- en hulpstoffen bij allerlei productieprocessen. Voorkomen
moet worden dat Rijnland bij de verwerking van deze afvalstoffen concurrerend
zou zijn met erkende verwerkers.
Het hoogheemraadschap is gerechtigd bij aanmelding van de aanbieder voor
rekening van de aanbieder een onderzoek in te stellen naar de verwerkbaarheid
van de aangemelde vloeibare afvalstof.
Na ontvangst, doch voor verwerking, zal bij twijfel het hoogheemraadschap de
vloeibare afvalstof bemonsteren. Mocht bij analyse blijken dat de afvalstof qua
aard en/of concentratie afwijkt van de op het aanvraagformulier aangegeven aard
en/of concentratie dan wel van het door het hoogheemraadschap onderzochte
monster, is het hoogheemraadschap gerechtigd de aangeleverde afvalstof niet te
accepteren dan wel de verwerkingskosten evenredig aan te passen. In geval van
niet accepteren door het hoogheemraadschap zijn alle hieraan verbonden of
hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aanbieder, terwijl de
aanbieder gehouden is de betreffende vloeibare afvalstof op eerste verlangen van
het hoogheemraadschap van de door het hoogheemraadschap aangewezen locatie
(te doen) verwijderen. Bij niet voldoen aan deze voorwaarde is het
hoogheemraadschap gerechtigd zelf het transport van de afvalstof van de locatie







naar de vestiging van de aanbieder te doen plaatsvinden, in welk geval alle
directe en indirecte kosten voor rekening van de aanbieder zijn.
Indien het hoogheemraadschap in geval van overmacht niet tot verwerking van de
door de aanbieder aan te leveren vloeibare afvalstof kan overgaan, is het
hoogheemraadschap gerechtigd de aanlevering van de te verwerken afvalstof uit
te stellen voor de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet.
Het transport van de vloeibare afvalstof geschiedt voor rekening, risico en
verantwoording van de aanbieder van die afvalstof. Onder transport wordt
verstaan het vervoer vanaf de vestiging van de aanbieder tot aan een door het
hoogheemraadschap aan te wijzen locatie. Dit transport dient te geschieden
overeenkomstig wettelijke voorschriften. De aanbieder zal de afvalstof aanleveren
in tankwagens. De aanbieder zal ervoor zorg dragen, dat de aansluiting resp.
koppeling van de tankwagen op de aansluiting resp. koppeling van de
desbetreffende installatie van het hoogheemraadschap past.
Als basis voor de aan het hoogheemraadschap te vergoeden verwerkingskosten
dient de Verordening zuiveringsheffing van het vigerende heffingsjaar.

