
Nota van toelichting bij artikel 4.74c 
 

Artikel 4.74c, eerste lid  

Bij de mechanische bewerking van natuursteen of kunststeen wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van water als koel- en smeermiddel. Het water raakt hierbij verontreinigd met 
(zeer fijne) steendeeltjes. Het gebruik van een gesloten watersysteem kan worden 
beschouwd als de beste beschikbare techniek ter beperking van het waterverbruik. 
Indien deze techniek niet wordt toegepast, moet door de drijver van de inrichting 
worden aangegeven waarom dit niet gebeurt.  
In lijn met de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater (artikel 10.29a 
Wm) wordt het afvalwater bij voorkeur hergebruikt en wordt eventueel overtollig 
afvalwater geloosd onder de voorwaarden die in artikel 4.74c zijn gesteld.  

Artikel 4.74c, derde en vijfde lid  

Het water dat gebruikt wordt als koel- en smeermiddel kan na gebruik grote 
hoeveelheden stof bevatten. Om dit afvalwater te kunnen lozen, wordt gebruik 
gemaakt van bezinkbakken of andere methoden om het slib af te scheiden. Hierbij 
wordt, indien sprake is van zeer fijne deeltjes (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
veel polijstwerkzaamheden worden uitgevoerd), soms gebruik gemaakt van 
flocculanten om het bezinkproces te versnellen. Afvalwater waar flocculanten aan zijn 
toegevoegd mag niet in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een 
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een 
vuilwaterriool, worden geloosd. Op basis van artikel 2.2 kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift bepalen dat afvalwater waaraan flocculanten zijn toegevoegd wel 
mag worden geloosd.  

Lozing van afvalwater dat uitsluitend in contact is geweest met natuursteen en 
uitsluitend is verontreinigd met onoplosbare bestanddelen, kan op het vuilwaterriool of 
op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd. Bij lozingen op een 
oppervlaktewaterlichaam geldt als voorwaarde dat het gehalte aan onopgeloste stoffen 
niet hoger mag zijn dan 50 mg/liter. Bij lozingen op het vuilwaterriool geldt als 
voorwaarde dat het gehalte aan onopgeloste stoffen niet hoger mag zijn dan 300 
mg/liter en dat de korreldiameter van onopgeloste stoffen niet meer dan 0,75 
millimeter mag bedragen.  
Om te voorkomen dat kunststoffen in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, 
mag afvalwater dat in contact is geweest met kunststeen of composietmateriaal enkel 
op het vuilwaterriool worden geloosd. Het derde lid van artikel 4.74c is derhalve niet 
van toepassing op het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met kunststeen of 
composietmateriaal. Op basis van artikel 2.2 kan het bevoegd gezag evenwel bij 
maatwerkvoorschrift bepalen dat afvalwater dat in contact is geweest met kunststeen 
of composietmateriaal wel mag worden geloosd.  
 
Bron: Staatsblad 2009, 479 

 



Toelichting bij artikel 4.74c, in Onderdeel BBBBB  

In dit onderdeel wordt in artikel 4.74c vanwege de toevoeging van de activiteit beton, 
het derde lid aangepast. Daarnaast wordt in het vierde lid van artikel 4.74c een omissie 
in het Activiteitenbesluit hersteld. Het betreft een verruiming van het gehalte aan 
onopgeloste stoffen bij het lozen van bepaalde typen afvalwater.  

Bron: Staatsblad 2012, 558 


