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 Stappenplan nul-lozing 
 
Voor het aantonen van de nullozing kunt u de volgende stappen doorlopen van uw bedrijf:  

1. Watersysteem sluiten en samenstellen bewijsvoering 

Breng hiervoor de waterstromen in beeld. Het in beeld brengen van waterstromen kost even tijd, afhankelijk van de complexiteit van je 

bedrijf. Begin eens met een tekening of een grove schets. Zorg dat u ieder afvoerpijpje kunt verklaren.  

Een waterstromen-inventarisatie kan bestaan uit: 

1. Algemene omschrijving bedrijf 

2. Schematische tekening watersysteem 

3. Technische tekeningen van het bedrijf in relatie tot watersysteem 

4. Globale waterbalans met verwijzing naar UO (UitvoeringsOrganisatie) 

5. Onderhoudsplan, logboek watersystemen en controle bevoegd gezag 

6. Omschrijving aanpak situaties, zoals teeltwisseling en calamiteiten.  

7. Bezoekersverslag toezichthouders met aantoning nul-lozing. 

 

2. Uitnodigen bevoegd gezag voor controlebezoek 

Als je je watersystemen genoeg in beeld hebt voor jouw gevoel, nodig je het waterschap uit.  

3. Controlebezoek op basis bewijsvoering  

4. Nul-lozing vastleggen in bezoekersverslag en ondertekenen  

Vergeet dit niet. Dit geeft je de status nul-lozing en zorgt voor zekerheid voor jou als ondernemer. 

5. In UO-registratie opnemen bedrijf als nul-lozer  

6. Reguliere controles 

Het bevoegd gezag kan reguliere controles uitvoeren.  

7. In geval van lozing, vervalt nul-lozing. (m.u.v. calamiteit) 

Een calamiteit moet je direct bij het waterschap melden. Zo geef je zelf ook aan dat het gaat om een calamiteit en kan het waterschap als 

het nodig is maatregelen nemen om de watervervuiling te niet te doen. Door transparant te zijn, voorkom je ongewenste uitslagen in 

onderzoeken naar waterkwaliteit.  

8. Substantiële wijzigingen verwerken/ doorgeven  

9. Bewijsvoering aanwezig op bedrijfslocatie 

Zorg dat de bewijsvoering aanwezig is op de locatie, zodat je ten allen tijde kunt aantonen dat je de status nul-lozing in bezit hebt. 

 
Meer weten? Bekijk dan: 

x Het stappenplan op de LTO Noord website (voor leden, inlogscherm) 

x Waterzuiveringsplicht van kracht, hoog tijd voor actie op de ZLTO website 

 


