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Samenvatting

Het opzetten van het Pilotproject IBA's is een initiatief van de Stuurgroep Waterketen Limburg. In de
stuurgroep zijn het Zuiveringschap Limburg, de Waterschappen Roer & Overmaas en Peel & Maasvallei,
Waterleiding Maatschappij Limburg, de Provincie Limburg en 47 Limburgse Gemeenten vertegenwoordigd
met als doel de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking in de waterketen.
De Stuurgroep Waterketen Limburg fungeert als opdrachtgever voor de drie pilotprojecten. Eén van de
projecten betreft de pilot IBA's (individuele behandeling van afvalwater). Deze pilot betreft de sanering van
ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.
Doel van het project is alle burgers in het buitengebied een gelijke dienstverlening te geven, duurzame
oplossingen aan te dragen tegen maatschappelijk gunstige kosten en te komen tot een passende
organisatievorm waarin maximaal kostenvoordeel kan worden behaald en de continuïteit en kwaliteit is
gewaarborgd. Het plangebied van de pilot omvat de geografische grenzen van de gemeenten Helden, Horst
a/d Maas en Meerlo-Wanssum.
De stuurgroep heeft Waterway de opdracht gegeven het pilot project IBA's uit te werken onder begeleiding
van een projectgroep. Berenschot Osborne heeft voor deze pilot de mogelijke vormen van samenwerking in
beeld gebracht en de financiering van de sanering geanalyseerd.
De sanering van ongezuiverde lozingen is verankerd in verschillende wetten; Wet milieubeheer(Wm),
Woningwet, Wet bodembescherming (Wb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren(Wvo). De
regelgeving met betrekking tot de sanering van huishoudelijke afvalwaterlozingen is per wet toegelicht. Ook
wordt kort ingegaan op het specifieke beleid van de provincie en het zuiveringschap. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op landelijk niveau.
Dit voorjaar heeft het ministerie van VROM een notitie aangeboden aan de Tweede Kamer over deze
problematiek. In de notitie wordt gepleit voor een integrale aanpak, waarbij de gemeenten de regie op zich
nemen bij het opstellen van saneringsplannen, daarbij ondersteund door de waterkwaliteitsbeheerders.
In januari 2002 is een partiële wijziging van de Wvo doorgevoerd. Door deze wijziging is het mogelijk om een
lozing van huishoudelijk afvalwater via een !BA-systeem klasse 11 of klasse 111 (minizuiveringssystemen) lager
te belasten.
Voor een doelmatige sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen moet een aantal stappen worden
doorlopen. Om te beginnen moeten de gemeenten een keuze maken tussen de integrale aanpak zoals
bedoeld in de VROM-notitie of ontheffing aanvragen en de sanering overlaten aan de lozers. Kiest men voor
de integrale aanpak dan moet men zich oriënteren op mogelijke samenwerkingsvormen met
waterkwaliteitsbeheerder en/of buurgemeenten.
Vervolgens moet, per gemeente, een afvalwatersaneringsplan worden opgesteld. De basis hiervoor vormt het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierin is aangegeven, op basis van de geldende normbedragen, welke
percelen niet worden aangesloten op de gemeentelijke riolering. Aan de hand van het GRP en nadere
informatie van de gemeente wordt een quick scan uitgevoerd. Vervolgens worden de percelen die niet op de
riolering zijn aangesloten geïnventariseerd. Daarbij worden de bewoners bezocht en geïnterviewd, zodat een
nauwkeurige opname kan worden gemaakt van de bestaande en toekomstige lozingssituatie.
Uit ervaring is gebleken dat een zorgvuldige voorbereiding veel ergernis voorkomt bij bewoners, gemeente en
uitvoerende instanties. Bovendien leidt dit tot kostenbesparing bij de uitvoering.
Met de verzamelde informatie wordt het afvalwatersaneringsplan opgesteld met meerdere saneringsvarianten
en bijbehorende kosten. Op basis van het afvalwatersaneringsplan maakt de gemeente een definitieve keuze
voor de wijze waarop de sanering wordt uitgevoerd.
Afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm kan een deel van de voorbereidingswerkzaamheden bij een
eventueel op te richten !BA-organisatie worden ondergebracht.
Voor de sanering van het saneringsproject is het belangrijk te weten welke externe middelen (subsidies)
kunnen worden aangewend ter dekking van de projectkosten. De deelname aan een door de gemeente
aangeboden sanering is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelname wordt bekrachtigd door middel van een
overeenkomst tussen eigenaar en gebruiker. Pas na ondertekening is definitief bekend waar de IBAsystemen worden geplaatst en kan de uitvoering starten.
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Bij de uitvoering is een goede communicatie met de bewoners van cruciaal belang. De werkzaamheden
moeten nauwkeurig worden ingepland, zodat de bewoners tijdig kunnen worden ingelicht over de aanleg. De
werkzaamheden vinden immers plaats op particulier terrein, daarom is accuratesse zeer belangrijk.
Bovendien moeten de bewoners zelf hun huisaansluitingen verzorgen.
Nadat de systemen zijn opgeleverd moeten de bewoners worden geïnformeerd over het beheer en
onderhoud van de systemen. Ook hierbij is een goede communicatie met de bewoners van cruciaal belang.
Parallel aan het stappenplan moet een communicatieplan worden opgesteld . Zorgvuldige en tijdige
informatieverstrekking kan de voortgang bespoedigen en de kosten beperken. Bij de communicatie moeten in
nauw overleg met de betrokken overheden alle beschikbare middelen worden gebruikt.
Indien gemeenten en waterkwaliteitsbeheerder kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de sanering, dan
moet een geschikte samenwerkingsvorm worden gekozen. Voor de samenwerking kan gekozen worden uit
publiekrechtelijke organisatievormen (gemeenschappelijke regeling, contracten tussen overheidspartijen) en
private vormen (stichting c.q. naamloze of besloten vennootschappen).
Bij de gezamenlijke sanering van het buitengebied spelen twee publieke diensten een centrale rol: de
gemeente wordt eigenaar van de systemen en kan op die grond rioolheffing innen; het zuiveringschap
beheert en onderhoudt de systemen, wat de mogelijkheid biedt om heffingen op te leggen in het kader van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WvO). Of een perceel nu aangesloten is op de riolering of het
afvalwater loost via een IBA-systeem maakt niet meer uit: in beide gevallen betaalt de perceeleigenaar
rioolheffing en Wvo-heffing. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel.
Uitgaande van deze centrale rol voor gemeente en zuiveringschap is het oprichten van een privaatrechtelijke
organisatie om de sanering uit te voeren weinig zinvol. De belangrijkste voordelen, zoals een duidelijke focus
van de organisatie, slagvaardig opereren en scherp aanbesteden, kunnen, mits goed georganiseerd, ook via
publiekrechtelijke vormen worden gerealiseerd.
Van de publiekrechtelijke vormen heeft de zogenaamde lichte gemeenschappelijke regeling de voorkeur.
Deze vorm maakt maatwerk mogelijk tussen de !BA-organisatie en de individuele gemeenten, hij is eenvoudig
van opzet en biedt de beste mogelijkheden om BTW-afdracht te minimaliseren.
Opgemerkt wordt dat een efficiënte aanpak van de sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebeid met
oog voor de belangen van burgers en lokale overheden eerder een kwestie is van goed organiseren en
communiceren dan van het kiezen van de meest geschikte organisatievorm. Een lichte gemeenschappelijke
regeling biedt geen garantie op succes. Het is wel een organisatievorm die succes mogelijk maakt.
Om de financiële consequenties van de sanering te bepalen is een zogenaamde cashflowanalyse uitgevoerd,
waarbij de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven zijn becijferd. Op grond van deze analyse is voor vier scenario's
een 'gemiddelde' exploitatierekening berekend. De scenario's worden gevormd door het al dan niet binnen de
provincie gezamenlijk aanpakken van de sanering en door het al dan niet 'opplussen' van alle !BA-systemen
tot een zogenaamde klasse 111 (de voorkeur van de Stuurgroep Waterketen Limburg). Het overschot of tekort
in elk scenario kan worden omgerekend naar een lastenverhoging voor de burgers in het pilotgebied:

Woonlastenverzwaring
door sanering buitengebied
(€ per jaar per huishouden)

Alternatief
milieurendement vergelijkbaar
met riolering
(!BA-systeem 111)

Voldoen aan wettelijk
minimum

Aanpak sanering
door individuele gemeente

22

5

Samenwerking
binnen pilotgebied

17

1Y2

De gehele saneringsoperatie, waarbij overallBA-systemen klasse 111 worden geplaatst, leidt bij samenwerking
op provinciale schaal tot een kostenverhoging voor de burgers van circa € 17,= per jaar per huishouden
(circa 10% van de huidige rioolheffing). De lastenverzwaring komt in het pilotgebied overeen met een jaarlijks
bedrag van € 350.000,=. Het betreft dan 814 I BA-systemen klasse 111 binnen het pilotgebied.
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Zonder de gezamenlijke aanpak ligt de lastenverhogingen 25% hoger. Indien volstaan wordt met IBAsystemen die voldoen aan de wettelijke eisen kan de saneringsoperatie vrijwel budgetneutraal worden
uitgevoerd en is de verhoging van de woonlasten nihil.
Een grote onzekere factor in de financieringsanalyse betreft de jaarlijkse kosten voor beheer, onderhoud en
vervanging van kapotte onderdelen. Er zijn nog geen langjarige ervaringen met de systemen, waardoor de
onderhoud- en vervangingskasten slechts geschat kunnen worden op basis van gegevens van de losse
onderdelen. Bovendien kunnen de kosten sterk variëren per systeem, afhankelijk van de eenvoud waarmee
het onderhoud kan worden uitgevoerd en vervanging van onderdelen mogelijk is. Wat de werkelijke prijs voor
beheer, onderhoud en vervanging zal worden, moet blijken bij aanbesteding van deze dienst.
Voor !BA-systemen klasse 111 is nu in de analyses een post van € 440,= per jaar inclusief BTW gehanteerd
voor beheer, onderhoud en vervanging. Dit is meer dan de som van rioolheffing en verontreinigingsheffing
(zo'n € 285,=). Aanschaf en plaatsing van de IBA-systemen kan dus niet gefinancierd worden uit de jaarlijkse
heffingen opgelegd aan de !BA-gebruikers.
Opgemerkt wordt dat de keuze voor deelname aan de centraal georganiseerde sanering bij de individuele
perceeleigenaar ligt. In dit verband zijn de kosten voor het zelf-doen geplaatst naast de kosten voor deelname
aan de centrale regeling:

Variant
Zelf doen IBA I met bodemlozinq
Zelf doen IBA I met oppervlaktewaterlozing
Centrale reqelinq
Zelf doen IBA 11 met bodemlozing
Zelf doen IBA 11 met oppervlaktewaterlozinq

Jaarlijkse last (€)

335
415
435
640
755

Indien met een !BA-systeem klasse I kan worden volstaan is zelf-doen financieel aantrekkelijk, met name
indien het !BA-systeem op de bodem loost, wat in Limburg in de meeste situaties het geval is. Opgemerkt
wordt dat de kosten voor de centrale regeling niet kunnen worden beïnvloed door de regeling goedkoper uit te
voeren. In de centrale regeling wordt namelijk verondersteld dat de gebruiker de reguliere eenmalige
aansluitkosten en reguliere heffingen betaalt, die ook gelden bij aansluiting op het riool.
Binnen de opdracht van de Stuurgroep Waterketen Limburg zijn voor de pilotgemeenten inventarisaties
uitgevoerd. In de drie gemeenten zijn 1160 percelen niet aangesloten op de riolering. De bewoners zijn
uitgenodigd voor de informatieavonden die per gemeente zijn georganiseerd. De belangstelling bij deze
avonden was groot, ruim 70 % van de bewoners heeft deze avonden bezocht.
Daarnaast is aan de bewoners een brochure verstrekt, waarin de achtergronden van de afvalwatersanering
en Waterketen Limburg is aangegeven.
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Inleiding

Samenwerking in de waterketen is zeer actueel, in de vierde Nota waterhuishouding wordt hiervoor aandacht
gevraagd. De gedachtevorming rond samenwerking in de waterketen in Limburg is in een stroomversnelling
gekomen onder andere door de discussie over de herziening van het waterschapsbestel. Dit heeft geleid tot
de oprichting van de Stuurgroep Waterketen Limburg. In de stuurgroep zijn het Zuiveringschap Limburg, de
Waterschappen Roer & Overmaas en Peel & Maasvallei, Waterleiding Maatschappij Limburg, de Provincie
Limburg en 47 Limburgse Gemeenten vertegenwoordigd met als doel de mogelijkheden te verkennen voor
samenwerking in de waterketen. Daartoe zijn drie pilotprojecten opgezet waarvan Pilotproject IBA's er een
van is.
De Stuurgroep Waterketen Limburg beoogt met de start van dit Pilotproject kennis en ervaring te vergaren en
deze daarna beschikbaar te stellen aan alle partijen die betrokken zijn bij de sanering van de ongezuiverde
afvalwaterlozingen.
Ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming (Wet bodembescherming [Wbb]) en het Lozingenbesluit
Wvo huishoudelijk afvalwater (Wet verontreiniging oppervlaktewateren [Wvo]) mogen vanaf 1 januari 2005
geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer plaatsvinden in de bodem of op het oppervlaktewater.
In de Wet milieubeheer (Wm) is aan de gemeente de zorgplicht opgedragen tot het inzamelen en
transporteren van afvalwater, dat binnen de gemeentegrenzen vrijkomt.
De gemeente kan bij de provincie ontheffing aanvragen van deze zorgplicht, indien de aanlegkosten de door
de provincie vastgestelde financiële grens overschrijden. Deze grens is afhankelijk van de kwetsbaarheid van
het gebied of het oppervlaktewater waarop geloosd wordt.
In de provincie Limburg is deze grens per aan te sluiten perceel in niet kwetsbare gebieden vastgesteld op
€ 6.807,70 (fl.15.000,-). Voor percelen gelegen in kwetsbare gebieden geldt een grens van € 11.344,50
(fl. 25.000,-). In de Provinciale Milieuverordening is aangegeven waar de kwetsbare gebieden zijn gelegen.
Binnen de provincie Limburg is het Zuiveringschap Limburg verantwoordelijk voor de zuivering van het
ingezamelde afvalwater en voor de handhaving van een goede waterkwaliteit in de regionale
oppervlaktewateren.

1.1

Historie

Op ruime schaal gebruikmakende van de Verfijningsregeling Riolering hebben vele gemeenten begin jaren
tachtig vele percelen , gelegen binnen de bebouwde kom en percelen die daar dicht tegenaan lagen, op de
riolering aangesloten. Indien de gemiddelde aansluitkosten per perceel hoger lagen dan de grens van
€ 4.538,- (fl. 10.000,-), werd geen riolering aangelegd. In die tijd waren de gemeenten niet verplicht om
riolering aan te leggen. Met komst van de Wet milieubeheer in 1993 is de inzameling en transport van
afvalwater een wettelijke verplichting geworden. De verplichting werd meestal uitgelegd als een verplichting
tot aanleg van riolering.

1.2

Huidige situatie

In de provincie Limburg lozen tussen 6500 en 7000 percelen het afvalwater niet of onvoldoende. De
Stuurgroep Waterketen Limburg heeft drie gemeenten geselecteerd, die bij de pilot worden betrokken.
De provincie, zou aan de gemeenten, een ontheffing moeten verlenen voor de aanleg van riolering naar de
betrokken percelen. De bewoners van deze percelen moeten dan voldoen aan de eisen zoals gesteld in de
Lozingsbesluiten. Dit houdt in dat de betrokken lozers, c.q. perceelseigenaren, in overleg met het bevoegde
gezag (de gemeente, het zuiveringschap of in specifieke gevallen de provincie), voor eigen rekening en vóór
1 januari 2005 een deugdelijke voorziening moeten aanbrengen.
Tot voor een aantal jaren werd deze verplichting aanvaardbaar geacht. Nu de datum van 1 januari 2005
dichterbij komt blijkt dat weinig burgers van de niet aangesloten percelen op de hoogte zijn van de regeling.
Daarbij is een maatschappelijke weerstand gegroeid wegens het feit dat zij volgens de lozingenbesluiten zelf
een voorziening moeten aanleggen en alle kosten moeten dragen.
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Men voelt zich achtergesteld bij de eigenaren van percelen waarvan de riolering wel door en op kosten van
de gemeente is aangelegd. Daar staat tegenover dat de gemeente bij deze burgers een eenmalige eigen
bijdrage in rekening brengt en jaarlijks de rioolheffing. De burger vraagt om gelijke behandeling.

De wensen van de burgers worden door de meeste overheden onderkend. In de Tweede Kamer heeft dit
onderwerp tot vragen aan de minister van VROM geleid. Het beginsel van gelijkheid tussen burgers in de
bebouwde kom en burgers in het buitengebied wordt als redelijk ervaren.
Naar aanleiding van de vragen uit de Tweede Kamer heeft de minister een notitie opgesteld, waarin de
gemeenten worden aangespoord om tot een integrale aanpak te komen van de sanering van ongezuiverde
lozingen in het buitengebied (Notitie Afvalwater Buitengebied, ministerie VROM, 4 maart 2002). De Unie van
Waterschappen, het IPO en de VNG adviseert haar leden de gemeentelijke zorgplicht uit te breiden door
naast de aanleg van riolering ook de plaatsing van !BA-systemen te betrekken.
Door een integrale aanpak kunnen plannen, financiering, uitvoering en beheer leiden tot een verantwoorde
oplossing, die aantrekkelijk zijn voor zowel de gemeenten, haar burgers en de waterkwaliteitsbeheerder.
Met het verlenen van ontheffing, door de provincie, moeten de gemeenten en het zuiveringschap, vanaf 1
januari 2005, rekening houden met extra inspanningen voor de handhaving van de wettelijke verplichtingen.

1.3

Technologische ontwikkelingen

Met de opgebouwde ervaring en nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de
afvalwaterzuivering is het echter mogelijk om daar waar riolering te duur wordt, een milieutechnisch
verantwoorde oplossing te creëren door het plaatsen van !BA-systemen. (Individuele Behandeling Afvalwater)
Het milieurendement van de betere systemen komt daarbij praktisch overeen met de behandeling van het
afvalwater in regionale zuiveringsinstallaties. De kosten van de plaatsing van !BA-systemen kunnen daarbij
lager uitvallen dan de gemiddelde aanlegkosten van riolering bij percelen die ver van de kernen zijn
afgelegen.
De ontwikkelingen van, met name, de IBA-systemen gaan verder en deze worden steeds robuuster. De
prijzen van zowel de !BA-systemen als de riolering zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit kan er toe leiden de
totale kosten lager uitvallen dan de in dit rapport geraamde kosten. Bij de aanbesteding van de
werkzaamheden zullen de werkelijke kosten pas in beeld komen.

1.4

Projectopdracht

De Stuurgroep Waterketen Limburg streeft naar een integrale aanpak en hanteert als uitgangspunt een
duurzame oplossing (minimaaiiBA-systeem klasse 111) als alternatief voor riolering. Om inzicht te verkrijgen in
de totale problematiek welke uit deze integrale aanpak voor de gemeenten voortvloeit heeft men besloten tot
het opzetten van het Pilotproject IBA's.
Het doel van het project IBA's is als volgt omschreven:
•
Een zodanige aanpak van de ongezuiverde afvalwaterlozingen dat de burgers in het buitengebied gelijke
dienstverlening krijgen als de burgers aangesloten op de riolering;
•
Een duurzame oplossing tegen maatschappelijk gunstige kosten;
•
Een organisatievorm waarbij de continuïteit en de kwaliteit is gewaarborgd.
Het plan moet universeel van opzet zijn en betrekking hebben op de aanleg en het beheer. De te ontwikkelen
procedures, de gestelde stukken en de opgedane ervaring moeten, na een brede evaluatie, beschikbaar
worden gesteld aan alle gemeenten in de provincie Limburg.
Voor de uitvoering van het project is gekozen voor een plangebied met een redelijke omvang, bestaande uit
de gemeenten Horst a/d Maas, Helden en Meerlo-Wanssum. Op basis van een inventarisatie, uitgevoerd
door de betrokken gemeenten, wordt verwacht dat ca. 1060 percelen niet worden aangesloten op de riolering.
De Stuurgroep heeft de uitvoering van het plan opgedragen aan een projectgroep. De groep is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, de provincie, het Zuiveringschap Limburg en de
Waterleiding Maatschappij Limburg.
De concrete uitwerking is daarbij opgedragen aan Waterway te Deventer en Berenschot Osborne te Utrecht.
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De opdracht aan de bureaus is gericht op de uitwerking van de volgende onderdelen:
a.
Via een inventarisatie op locatie wordt inzicht gegeven in de huidige wijze van lozing bij de individuele
percelen in het gebied, zowel van huishoudelijk als bedrijfsafvalwater;
b.
Per perceel wordt een technisch advies uitgebracht t.b.v. de te treffen voorziening, waarbij aansluiting
op de riolering in de financiële afweging is betrokken. Bij het zoeken naar alternatieven is duurzaamheid
een belangrijk uitgangspunt;
c.
Het beschrijven van mogelijke organisatievormen ten behoeve van de aanleg en het beheer van IBAsystemen;
d.
Het opzetten van een financieringsplan, rekening houdend met beschikbare subsidies;
e.
Het opstellen van bestedingsgerede plannen ten behoeve van de aanleg en het
onderhoud;
f.
Het opstellen van een communicatieplan richting bestuurders en burgers;
g.
Het opstellen van uniforme overeenkomsten in verhouding beheerder /gebruiker/eigenaar.
De onder c en d aangegeven activiteiten worden uitgevoerd door Berenschot Osborne, de overige door
Waterway en worden in de volgende hoofdstukken verder toegelicht.
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Wet- en regelgeving

De planvorming dient gebaseerd te zijn op een duurzame oplossing en minimaal passend binnen het wettelijk
kader. In dit hoofdstuk wordt de meest relevante wet- en regelgeving aangegeven waarop de later
aangegeven voorstellen gebaseerd zijn.

2.1

Gemeentelijke taken

De gemeente draagt zorg voor de doelmatige inzameling en het doelmatige transport van afvalwater dat
vrijkomt bij de, binnen haar grondgebied, gelegen percelen. Deze gemeentelijke taak voor de
afvalwaterlozingen is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. In het hoofdstuk 'Afvalstoffen' van de Wet
Milieubeheer (artikel 10.33, voorheen 10.16a) is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het
transport van afvalwater opgenomen. Uit de toelichting bij het toenmalige wetsvoorstel en de schriftelijke
behandeling blijkt dat hierbij is gedacht aan de aanleg van riolering.
De provincie moet de uitvoering van deze gemeentelijke taak toetsen aan het provinciaal rioleringsbeleid. De
provincie kan de gemeente, op diens verzoek, een ontheffing voor bepaalde tijd verlenen van de verplichting
tot doelmatige inzameling en transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied gelegen
percelen. Voorwaarde hierbij is dat de aanlegkosten van riolering per perceel de door de provincie
vastgestelde grens (normbedrag) overschrijdt. (Nota rioleringsbeleid, april 1997)

Verplichtingen individuele lozers (woningen)

2.2
De
•
•
•

verplichtingen van de individuele lozer van huishoudelijk afvalwater staan beschreven in:
de Woningwet;
de Wet bodembescherming (Wbb);
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Met name het Lozingenbesluit bodembescherming (AmvB van de Wbb) en het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater bevatten belangrijke voorschriften voor rechtstreekse afvalwaterlozingen in het
buitengebied.

2.2.1

Woningwet

In de gebieden waar riolering wordt of is aangelegd zijn de lozers verplicht aan te sluiten op de riolering. Dit is
wettelijk geregeld in de bouwverordening. De gemeente is, op grond van artikel 8 van de Woningwet, verplicht
een bouwverordening vast te stellen. De modelbouwverordening 1992 van de VNG wordt hiertoe meestal als
basis gebruikt. De artikelen 2.7.4 en 5.3.4 van de modelbouwverordening bevatten, respectievelijk voor
nieuwbouw en bestaande gebouwen, een verplichting tot aansluiting van de in het Bouwbesluit bedoelde
voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, fecaliën en hemelwater op de riolering.
Voor zowel nieuwe als bestaande situaties geldt de aansluitverplichting niet:
•
in delen van de gemeente waar geen openbare riolering aanwezig is, of
•
voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.
In bestaande situaties geldt de aansluitverplichting niet voor:
•
bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 meter van een openbaar riool zijn gelegen;
Agrarische bedrijven waarbij het afvalwater in de mestkelder wordt geloosd en vervolgens voor
•
bedrijfsdoeleinden worden gebruikt;
•
Huishoudens die een lozingsvoorziening hebben getroffen die voldoet aan de wettelijke eisen en in
financiële zin nog niet is afgeschreven.
Voor nieuwe situaties kunnen burgemeester en wethouders, onder voorwaarde dat de afvoer op een andere
wijze zonder verontreiniging van water, bodem of lucht mogelijk is, vrijstelling van de aansluitverplichting
verlenen voor:
•
bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 meter van een openbaar riool zijn gelegen;
• agrarische bedrijven.
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Voor de exacte eisen bij bepaalde omstandigheden wordt verwezen naar tabel 1. Een bouwvergunning is
noodzakelijk bij de oprichting van een nieuw bouwwerk of indien er wijzigingen aan het bouwwerk worden
uitgevoerd.
Wanneer de gemeente niet voornemens is de riolering tot een zodanig punt door te trekken dat de
aanlegkosten tot aan het perceel redelijk worden geacht en hoger zijn dan de provinciale omslagpunten, zal
ontheffing aangevraagd moeten worden bij de provincie.
Na het verkrijgen van deze tijdelijke ontheffing zal de lozer moeten voldoen aan de voorwaarden, die zijn
opgenomen in het Lozingenbesluit bodembescherming (Wbb} dan wel het Lozingenbesluit Wvohuishoudelijk
afvalwater. De looptijd van de ontheffing verschilt per provincie en varieert tussen 5 tot 8 jaar, nadat de
ontheffing is verlopen moet een nieuwe ontheffing worden aangevraagd.

2.2.2

Wet bodembescherming (Wbb)

In het Lozingenbesluit bodembescherming (Lb) wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen bestaande en
nieuwe lozingen. Bestaande lozingen zijn lozingen die voor 1 juli 1990 regelmatig plaatsvonden, een nieuwe
lozing is na inwerkingtreding van het Lb ontstaan.
Volgens dit besluit zijn nieuwe lozingen en bestaande omvangrijke lozingen in de bodem verboden.
Ontheffing van dit verbod kan alleen worden verkregen, indien aan de nadere regels, zoals omschreven in het
Lb, wordt voldaan. Het bevoegd gezag kan, in het geval dat ontheffing wordt verleend, nadere eisen stellen
aan de voorgeschreven voorzieningen.
Verder worden in het Lb de volgende vier categorieën onderscheiden:
•
beperkte lozingen van huishoudelijk afvalwater(< 10 lozingseenheden);
•
omvangrijke lozingen van huishoudelijk afvalwater (> 10 lozingseenheden);
•
lozingen van koelwater;
•
lozingen van overige vloeistoffen.
Bestaande beperkte huishoudelijke afvalwaterlozingen moeten vóór 1 januari 2005 in overeenstemming zijn
met de voorschriften uit het Lozingenbesluit Nieuwe lozingen moeten direct voldoen aan de, in het Lb
opgenomen, voorschriften.
Het verkrijgen van ontheffing voor een lozing in de bodem hangt af van de aard en omvang van de lozing in
relatie tot de afstand tot de gemeentelijke riolering (zie tabel 2.1 ). De gemeente voert, uit hoofde van het
bevoegde gezag, de handhaving uit bij de !BA-systemen voor zover het lozingen in de bodem betreft.

omvangrijke huishoudelijke afvalwaterlozingen
Bestaande omvangrijke huishoudelijke afvalwaterlozingen zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan een aantal
voorwaarden:
•
afhankelijk van het aantallozingseenheden geldt een afstand tot de riolering (zie tabel 2.1 );
•
bodemonderzoek voor de infiltratievoorziening;
•
eventueel ,door het bevoegd gezag, te stellen nadere eisen;
•
zuivering via adequaat en duurzaam zuiveringssysteem, dat eens in de 2 jaar wordt gecontroleerd door
KIWA.
Voor nieuwe omvangrijke huishoudelijke afvalwaterlozingen geldt dat het bevoegde gezag, voor ten hoogste
10 jaar ontheffing kan verlenen van het lozingsverbod. Daarbij zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als
bij de bestaande omvangrijke huishoudelijke afvalwaterlozingen. Daarnaast kan het bevoegde gezag nog
aanvullende eisen stellen.
Het spoelwater van melkmachines kan, qua vervuilingwaarde, gelijk aan huishoudelijk afvalwater worden
beschouwd en daarom uitstekend worden gereinigd met !BA-systemen. In het CIW rapport !BA-systemen wordt
daarom ook aanbevolen, het melkspoelwater via een IBA-systeem te lozen, mits voldoende gedimensioneerd.
Door naast huishoudelijk afvalwater ook melkspoelwater te lozen, ontstaat een omvangrijke lozing.

Koelwaterlozingen
Het bevoegde gezag, kan voor ten hoogste 10 jaar ontheffing verlenen van het lozingsverbod dat geldt voor
koelwaterlozingen.
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Overige vloeistoffen
Het bevoegde gezag, kan voor ten hoogste 4 jaar ontheffing verlenen van het lozingsverbod dat geldt voor
overige vloeistoffen. Voorwaarde is dat aansluiting op de riolering niet mogelijk is en de te lozen overige
vloeistoffen geen schadelijke stoffen bevatten waardoor ook op de lange termijn geen gevaar voor
verontreiniging van de bodem bestaat. Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden met betrekking tot
wijze waarop en frequentie waarmee onderzoek moet worden verricht, de samenstelling en hoeveelheid van
de te lozen vloeistof en het tijdstip en wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem.
Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming
In de Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming zijn bouwvoorschriften opgenomen voor de
zuiveringsystemen en infiltratievoorzieningen. In deze regeling zijn richtlijnen opgenomen voor de
dimensienering van zuiveringssystemen. Ook zijn er voorschriften opgenomen voor het bodemonderzoek dat
moet worden uitgevoerd voor de dimensienering van infiltratievoorzieningen. Tevens is in de
uitvoeringsregeling de omschrijving en maatvoering gegeven van de 6 m3 septictank, die ook van toepassing
is voor de Wvo. De 6 m3 septic tank geldt als minimum voorziening voor beperkte huishoudelijke lozingen.

Tabel 2.1 Lozingenbesluit bodembescherming
Type lozing
Beperkt (<1 0 i.e.),
Aanwezig vóór 1 juli 1990
Beperkt (<10 i.e.),
Aanwezig ná 1 juli 1990

Omvangrijk,
Aanwezig vóór 1 juli 1990
10-25 i.e.
25-50 i.e.
50-100 i.e.
100-200 i.e.
Omvangrijk,
Aanwezig ná 1 juli 1990
10-25 i.e.
25-50 i.e.
50-100 i.e.
100-200 i.e.
Omvangrijk
(> 200 I.e.)
Koelwater
Overige vloeistoffen

Binnen afstandscriterium
< 40 m (vanaf gebouw)

Buiten afstandscriterium
> 40 m (vanaf gebouw)

Lozing in bodem is verboden
< 40 m (kadastrale grens)

Voor 1 jan. 2005 voorziening treffen die voldoet
aan art. 6-9 van het Lozingbesluit
> 40 m (kadastrale grens)

Lozing in bodem verboden

Direct voorziening treffen die voldoet aan art. 6-9
van het Lozingsbesluit

< X m (vanaf gebouw)
Lozing in bodem verboden
tot 100 m
tot 600 m
tot 1500 m
tot 3000 m
<X m (kadastrale grens)
Lozing in bodem verboden
tot 100 m
tot 600 m
tot 1500 m
tot 3000 m
Lozing in bodem verboden

> X m (vanaf gebouw)
Direct voorziening treffen die voldoet aan art. 1518 van het Lozingsbesluit

>X m (kadastrale grens)
Ontheffing voor max. 10 jaar mogelijk,
mits voorziening wordt getroffen die voldoet aan
art. 15-18 van het Lozingsbesluit

Verboden, ontheffing voor 10 jaar mogelijk
Verboden, ontheffing voor 4 jaar mogelijk

=

i.e. lozingsequivalent, maat voor de vervuiling van het afvalwater van één persoon per dag, bepaald op basis van de
hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuilende stof te oxideren.

2.2.3

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

In de Wvo is bepaald dat het verboden is zonder vergunning afvalwater direct in het oppervlaktewater te
brengen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) is het vervolgens mogelijk algemene regels te stellen
aan bepaalde categorieën lozingen, zoals het lozen van huishoudelijk afvalwater.
Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater behandelt alleen lozingen van huishoudelijk afvalwater.
Lozingen van overige vloeistoffen en koelwater op het oppervlaktewater blijven vergunningsplichtig of vallen
onder andere algemene regels binnen de Wvo.
10
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Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater is samengevat in tabel 2.2. In bijlage 1 is aan de hand van
een stroomschema het Lozingenbesluit uitgewerkt. Voor de bodemlozingen is de gemeente in het algemeen
het bevoegd gezag.
Het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater is aangesloten op de systematiek van het Lozingenbesluit
bodembescherming, ook hier wordt een verdeling gemaakt in bestaande en nieuwe lozingen. Onder
bestaande lozingen worden lozingen verstaan die voor de inwerkingtreding van het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater (1 maart 1997) reeds aanwezig waren. Voor bestaande lozingen in oppervlaktewater
met een bijzondere functiedoelstelling zullen aanvullende eisen worden gesteld aan het IBA-systeem.
Voor nieuwe lozingen geldt altijd de vergunningplicht De lozer moet dan een Wvo vergunning aanvragen bij
de waterkwaliteitsbeheerder. Afhankelijk van de functiedoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater
zullen aanvullende eisen worden gesteld aan het !BA-systeem.
Alle lozers op oppervlaktewater moesten de lozing melden voor 1 maart 1998 bij de waterkwaliteitsbeheerder.
Bij IBA-systemen, lozend op het oppervlaktewater, houdt de waterkwaliteitsbeheerder toezicht op de lozing. In
het Lozingenbesluit is bepaald dat de individuele lozer verantwoordelijk is voor het functioneren van het !BAsysteem.

. hou de l"'k
Tb
a e 122Lozmgen bes Iu1"t Wvo hu1s
111 af va Iwat er
Type lozing
Binnen afstandscriterium
Beperkt
< 40 m (vanaf gebouw)
Aanwezig vóór
Aansluiting op riolering bij
1 maart 1997
onvoldoende voorziening voor 1 maart 2000
voldoende voorziening voor 1 maart 2002
Beperkt
Aanwezig ná
1 maart 1997
Omvangrijk
Aanwezig vóór
1 maart 1997

Buiten afstandscriterium
> 40 m (vanaf gebouw)

< 40 m (kadastrale grens)

Aanbrengen
zuiveringsvoorziening voor 1
januari 2005*
> 40 m (kadastrale grens)

Lozing op oppervlaktewater verboden
< X m (vanaf gebouw)

> X m (vanaf gebouw)

Aansluiten op riolering bij
onvoldoende voorziening voor 1 maart 2000
voldoende voorziening voor 1 maart 2002

Wvo-vergunning verplicht

Wvo-vergunning verplicht

10-25 i.e.
25-50 i.e.
50-100 i.e.
100-200 i.e.
Omvangrijk
Aanwezig ná
1 maart 1997

tot 100 m
tot 600 m
tot 1500 m
tot 3000 m
<X m (kadastrale grens)

> X m (kadastrale grens)

Lozing op oppervlaktewater verboden

Wvo-vergunning verplicht

10-25 i.e.
25-50 i.e.
50-100 i.e.
100-200 i.e.

tot 100 m
tot 600 m
tot 1500 m
tot 3000 m

i.e.

inwonersequivalent, maat voor de vervuiling van het afvalwater van één persoon per dag, bepaald op basis
van de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuilende stof te oxideren.
de aan te brengen voorziening is afhankelijk van de functiedoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.

In de Wvo is verder vastgelegd dat voor indirecte huishoudelijke lozingen (lozing in het riool) geen vergunning
nodig is. Voorwaarde is dat de lozing plaatsvindt met inachtneming van de voorschriften die worden gesteld
door de beheerder (gemeente) van het werk (riolering) waarop wordt geloosd.
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Bij AMvB kunnen inrichtingen/bedrijven worden aangewezen waarvoor een Wvo-vergunningplicht of
algemene regels gelden. Voor de agrarische sector zijn de volgende lozingenbesluiten van belang:
•
Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw
Het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw is van toepassing op het lozen vanuit glastuinbouwbedrijven, die
direct of indirect (riolering) lozen op oppervlaktewater. Het betreft inrichtingen waarbinnen beroepsmatig
onder een permanente opstand van glas of kunststof het telen van gewassen plaatsvindt. De eigenaren
van dergelijke bedrijven hebben zich moeten melden bij de waterkwaliteitsbeheerder. In de melding is
aangegeven welke afvalwaterstromen worden geloosd.
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
•
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is van toepassing op het lozen op oppervlaktewater dat
samenhangt met agrarische activiteiten in de open grond, alsmede gebruiksvoorschriften voor
bestrijdingsmiddelen. Alle teelten in de volle grond, met uitzondering van de "overdekte" teelten
glastuinbouw, paddestoelenteelt en witloftrekkerijen, vallen onder het verzamelbegrip open teelt.

In beide besluiten zijn algemene regels opgenomen en de lozingen vanuit deze bedrijfstakken moeten
voldoen aan de voorschriften die in de Lozingenbesluiten zijn opgenomen. De regels hebben overigens alleen
betrekking op de afvalwaterstromen afkomstig van de bedrijven. Voor de lozingen vanuit de woningen
behorende bij deze bedrijven geldt het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.
De waterkwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk voor de handhaving van de lozingen op oppervlaktewater.
Voor de regionale wateren is dat het Zuiveringschap Limburg en voor de rijkswateren is dat Rijkswaterstaat.

2.2.4

Atvoer per as

Indien lozing op oppervlaktewater of in de bodem niet mogelijk is kan worden gekozen voor afvoer per as
(tankauto). Het huishoudelijk afvalwater is dan een normale vloeistof in de zin van de Wm. Deze optie is
slechts in uitzonderlijke gevallen een praktische oplossing. Het afvalwater moet in dergelijke situaties
afgevoerd worden naar een rwzi. Hiervoor is toestemming van de beheerder van de rwzi (meestal het
zuiveringschap) nodig. Het is ook mogelijk het afgevoerde afvalwater op een bepaald punt van het openbaar
riool van de gemeente te lozen. In dat geval moet de lozer over een ontheffing van het lozingsverbod van
artikel 10.15,1id 1 Wm beschikken.

2.3

Verplichtingen (agrarische) bedrijven

Besluit gebruik dierlijke meststoffen (Bgdm)
Het Besluit gebruik dierlijke meststoffen is een besluit op grond van de Wet bodembescherming. In het Bgdm
zijn regels opgenomen ten aanzien van de uitrij periodes, de maximale gift en de wijze van toediening van
dierlijke meststoffen op de bodem. De normering gebeurt op basis van fosfaat, met een maximum aantal kg
per hectare per jaar. Indien het afvalwater dierlijke meststoffen bevat of wordt afgevoerd naar een
mestopslag, valt dit afvalwater bij aanwending op of in de bodem onder het Bgdm. Dit geldt ook voor zeer
kleine hoeveelheden. De mogelijkheid om de afvalwaterstroom te reguleren door middel van het
Lozingenbesluit is dan niet meer aanwezig.
In de praktijk blijkt dat thans nog bij de meeste veehouderijen het huishoudelijke afvalwater en het spoelwater
van de melkkelder ook werkelijk in de mestopslag terechtkomt.
Uit milieutechnische en economische overwegingen, overwegen vele bedrijven een splitsing aan te brengen
in deze afvalstromen. Het afvalwater wordt bij het uit te rijden mestquotum opgeteld en vraagt hoge
uitrijdkosten. Daarnaast geeft dit een belasting op de inhoud van de mestkelder.
Voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen
Deze richtlijnen zijn opgesteld ten behoeve van de betrokken overheden , met als doel te adviseren bij het
verlenen van ontheffingen. Agrarische afvalwaterlozingen in de bodem behoren tot de categorieën 'lozingen
van koelwater en lozingen van overige vloeistoffen' in de zin van het Lozingenbesluit bodembescherming.
De afvalwaterstromen naar het oppervlaktewater zijn inmiddels ondergebracht in het Lozingenbesluit Wvo
open teelten en veehouderij.
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Wet milieubeheer (Wm)
De agrarische bedrijven hebben naast de hiervoor genoemde wettelijke regelingen ook te maken met de Wm.
In vergunningen en algemene regels op grond van de Wm worden voorschriften gesteld voor het lozen op de
riolering vanuit het gedeelte van het bedrijf, dat als inrichting wordt beschouwd. Bedrijven die met het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij hebben te maken, vallen op grond van de Wm veelal ook onder
algemene regels, zoals het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer en het besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer. Een deel van de bedrijven is onder de Wm vergunningplichtig. De gemeente is het bevoegd
gezag op grond van de Wm_

2.4

Beleid regionale overheden

2.4.1

Ontheffingenbeleid provincie Limburg

Aanvankelijk werd aangenomen dat vrijwel het gehele buitengebied zou worden aangesloten op de riolering.
Nadat geconstateerd was dat 100% aansluiting financieel niet haalbaar is, heeft de provincie Limburg de nota
Rioleringsbeleid 1997 vastgesteld. In hoofdstuk 6 van de nota is het ontheffingenbeleid omschreven. Geen
ontheffing wordt verleend bij aanlegkosten per perceel, in zeer kwetsbare of kwetsbare gebieden, van of
minder dan € 11.344,51 en € 6.806,70 per perceel in overige gebieden. Indien de kosten van aansluiten de
genoemde normbedragen te boven gaan, dan wordt uit het oogpunt van milieurendement een !BA-systeem
hoger gewaardeerd of afvoer per as naar een rwzi. Voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden betekent dit
een !BA-systeem met een hoog zuiveringsrendement. De provincie heeft in de provinciale milieuverordening
kwetsbare gebieden aangewezen waar hogere normbedragen gelden.
Een verzoek om ontheffing voor alle daartoe in aanmerking komende panden in het buitengebied moet door
de gemeente in een aanvraag worden ingediend bij de provincie. Beneden de normbedragen wordt geen
ontheffing verleend. De ontheffing kan uitsluitend voor bepaalde tijd worden verleend.

2.4.2

Beleid waterkwaliteitsbeheerders

Het waterkwaliteitsbeheer van de regionale oppervlaktewateren in de provincie Limburg behoort tot de
verantwoordelijkheid van het Zuiveringschap Limburg. Voor de rijkswateren (Maas en diverse kanalen) is
Rijkswaterstaat directie Limburg de waterkwaliteitsbeheerder.
Zuiveringschap Limburg
Het Zuiveringschap Limburg is verantwoordelijk voor de handhaving van het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater, voor zover het lozingen op regionale wateren betreft. Het beleid van het
zuiveringschap wijkt op één punt af van het lozingenbesluit vastgestelde beleid. Het zuiveringschap heeft in
haar brief van 9 november 2000 (kenmerk V&H/Sn/2000.13831) aangegeven dat indien een septic tank met
3
een inhoud van 3 m aanwezig is deze als een gelijkwaardige voorziening wordt beschouwd. Daarmee wordt
deze voorziening gelijk gesteld aan een IBA klasse I.
Rijkswaterstaat directie Limburg
Rijkswaterstaat (RWS) directie Limburg volgt het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijke lozingen voor de
handhaving van lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater waarvan Rijkswaterstaat
3
kwaliteitsbeheerder is. Dit betekent dat voor een huishoudelijke lozing van < 6 i.e. een 6 m septic tank de
minimale voorziening is.
Wijziging kwaliteitsbeheer in het winterbed van de rivier de Maas.
Het Besluit aanwijzing zijwateren(Baz) geeft uitvoering aan artikel 3, eerste lid van de Wvo.
Krachtens dit artikel kunnen bij of krachtens AmvB door anderen dan het rijk beheerde, met rijkswateren in
open verbinding staande wateren worden aangewezen en daardoor voor de toepassing van genoemde wet
tot de rijkswateren worden gerekend.
Als gevolg van dit besluit komen taken en bevoegdheden die in de Wvogenoemd zijn, voor aangewezen
zijwateren, bij het Rijk te liggen. De Baz-grenzen behorende bij dit besluit zijn nog niet officieel vastgesteld.
Begrenzing zal worden vastgesteld op basis van het gebied dat 1x/1 Ojaar inundeert en/of de grens
stroomvoerend winterbed. Bij ministerieel besluit uit 1977 heeft de minister het waterkwaliteitsbeheer van
onder andere het winterbed van de Maas in Limburg, met uitzondering van de industriehavens, aan het
Zuiveringschap Limburg overgedragen .
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Dit delegatiebesluit dient te worden ingetrokken, waarna RWS het waterkwaliteitsbeheer zal verkrijgen van
eerder genoemd gebied. Naar verwachting zal dit spoedig worden afgewikkeld.
Zodra het delegatiebesluit is ingetrokken, zal RWS ook in dit gebied de huishoudelijke lozingen controleren en
handhaven op de regels uit het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.
Door Zuiveringschap Limburg gemaakte afspraken conform het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater
zullen door RWS worden overgenomen.

2.5

Recente ontwikkelingen overheidsbeleid

Het afgelopen jaar is een aantal ontwikkelingen geweest die betrekking hebben op de problematiek rondom
de sanering van ongezuiverde afvalwaterlozingen. De notitie van het ministerie van VROM heeft betrekking
op de invulling van de zorgplicht van de Wet milieubeheer. De wijziging van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren maakt het mogelijk een differentiatie aan te brengen in de verontreinigingsheffing, indien
geloosd wordt via hoogwaardige !BA-systemen.

2.5.1

Verbreding van de gemeentelijke zorgplicht

In de brief van 22 maart 2001 heeft het ministerie van VROM een ontwerpbesluit wijziging Lozingenbesluit
bodembescherming (gelijkwaardige zuiveringssystemen) gepubliceerd. Dit houdt verkort in dat
gekwalificeerde hoogrendement !BA-systemen gelijkgesteld worden aan riolering. Met deze ontwikkeling is
het voor gemeenten eenvoudiger om invulling te geven aan de verbrede zorgplicht. Als gevolg van de
afstemming met de Europese regelgeving is het ontwerp tot op heden nog niet officieel vastgesteld.
De minister van VROM heeft in de brief van 4 maart 2002 aan de Tweede Kamer nogmaals de problematiek
van de afvalwaterlozingen in het buitengebied aan de orde gesteld. In deze brief worden bij het zoeken naar
een integrale aanpak van het afvalwaterprobleem in het buitengebied de volgende randvoorwaarden in acht
genomen:
(1)
van iedere lozer wordt een zoveel als mogelijke gelijke inspanning, ook financieel, gevraagd waarbij het
geen verschil maakt of hij kan aansluiten op de riolering of dat hij is aangewezen op een individuele
voorziening (!BA-systeem);
(2)
er moet sprake zijn van milieuhygiënisch verantwoorde oplossingen waar alle betrokken overheden
(gemeente, waterschap en provincie) zich in kunnen vinden rekening houdend met de gebiedsgerichte
eisen en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de afvalwaterbehandeling (gebiedsgerichte
optimalisatie);
(3)
er moet sprake zijn van een doelmatige organisatie van het afvalwaterprobleem in het buitengebied
hetgeen tot uitdrukking komt in de beheersbaarheid van de lokale lasten;
(4)
de volledige kosten zullen in beeld moeten worden gebracht dus zowel de investeringskosten als ook
de kosten voor beheer. De daarop te baseren financieringsstructuur dient zodanig te worden ontworpen
dat de burgers binnen een gemeente zoveel als mogelijk gelijk worden behandeld;
(5)
het beheer van IBA-systemen moet op een professionele en doelmatige wijze plaatsvinden.
De eerste vier randvoorwaarden vloeien voort uit de wensen van de Tweede Kamer. Een adequate regeling
voor het beheer van IBA-systemen wordt echter als zo essentieel beoordeeld dat randvoorwaarde 5 is
toegevoegd.
In bijlage 2 worden de randvoorwaarden uit de brief nader toegelicht.

2.5.2

Partiële wijziging Wvo

Op 30 januari 2002 is de wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
goedgekeurd (Stb. 2002, nr. 102). De wijziging van artikel 21, derde lid maakt onderdeel uit van deze
wetswijziging. Dit artikel maakt het mogelijk om bij een lozing van huishoudelijk afvalwater van een woning,
via een !BA-systeem klasse 11 of 111 , een korting te verlenen op de verontreinigingsheffing.
In het onderhavige artikel wordt de beheerder van een IBA-systeem aangemerkt als belastingplichtige. Is de
gemeente de beheerder dan wordt de gemeente aangemerkt als belastingplichtige en moet de
verontreinigingsheffing betalen. De lozer wordt in dit geval niet meer als belastingplichtige aangemerkt.
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Is daarentegen de waterkwaliteitsbeheerder de beheerder van het IBA-systeem dan wordt de bewoner wel
aangemerkt als belastingplichtige. Er vindt dan immers een lozing plaats op een zuiveringstechnisch werk in
beheer van de waterkwaliteitsbeheerder. Ongeacht het feit of het effluent van het !BA-systeem in de bodem of
het oppervlaktewater wordt geloosd.
De Unie van Waterschappen heeft bij brief van 24 juli 2002 (kenmerk 15275 AJBZ/EL) haar leden
geïnformeerd en aanbevelingen verstrekt omtrent de fiscale forfaitaire regeling voor !BA-systemen.
In de brief worden de volgende aanbevelingen gedaan ten aanzien van toepassing forfaitaire regeling artikel
21, derde lid, Wvo:
•
in beginsel komen alleen gecertificeerde !BA-systemen in aanmerking voor het forfait van één
vervuilingeenheid;
•
gedurende lopende certificeringonderzoeken kunnen voorlopige aanslagen worden opgelegd;
•
bepaling van de vervuilingwaarde van een lozing vanuit een !BA-systeem, vindt plaats aan de hand van:
o het totale waterverbruik van de aangesloten woon- en bedrijfsruimten; en
o het zuiveringsrendement van het betreffende !BA-systeem.
•
in afwijking van de vorige aanbeveling kan het forfait van één vervuilingeenheid standaard worden
toegepast bij een gecertificeerd !BA-systeem van klasse 111 a of b, waarop maximaal één woonruimte is
aangesloten;
•
voor de bepaling van het zuiveringsrendement wordt aangesloten bij de certificering en de daarbij
behorende klassenindeling en emissie-eisen;
•
in het geval het waterschap (mede)beheerder is van een !BA-systeem wordt de achterliggende woon- of
bedrijfsruimte op grond van het gangbare woonruimte- respectievelijk bedrijfsruimte forfait in de
verontreinigingsheffing betrokken;
•
reeds voorafgaande aan de plaatsing van een !BA-systeem worden afspraken gemaakt en vastgelegd,
wie als beheerder in de zin van de Wvo wordt beschouwd.
Deze wetswijziging heeft vergaande consequenties voor de te kiezen organisatievorm ten aanzien van het
beheer van IBA-systemen. Wordt de gemeente beheerder van de !BA-systemen, dan moet zij via een
privaatrechtelijke overeenkomst de kosten van de verontreinigingsheffing verhalen bij de burger. Dit kan
problemen opleveren omdat het hierbij gaat om een vrijwillige overeenkomst.
Wordt daarentegen de waterkwaliteitsbeheerder de beheerder dan kan deze op grond van de Wvo de
verontreinigingsheffing opleggen bij de bewoner.
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Inventarisatie toepassing !BA-systemen

3.1

Algemeen

De doelstelling van de studie is, te onderzoeken of !BA-systemen klasse 111 als volwaardig alternatief voor
riolering kunnen worden aangeboden aan de burgers tegen aanvaardbare kosten. Er is gekozen voor !BAsystemen klasse 111, omdat deze een gelijkwaardig zuiveringsrendement hebben t.o.v. de gemiddelde
rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De opdracht van de Stuurgroep Waterketen Limburg was in eerste instantie gericht op een studie naar de
toepassingsmogelijkheden van klasse IIIIBA-systemen. Aan de hand van een quick scan zijn de percelen
geselecteerd waarvoor de aanlegkosten zijn berekend voor een aansluiting op de riolering. Tijdens de
projectgroepvergadering is ook gevraagd een vergelijking te maken van de kosten voor de aanleg van de
wettelijk minimaal verplichte voorzieningen (waar mogelijk klasse I}.
Tijdens de informatieavonden voor de betrokken burgers en de inventarisatie zijn er gerichte vragen gekomen
vanuit de burgers over het zuiveringsrendementen van de verschillende !BA-systemen en de stand van zaken
ten aanzien van de certificering van de !BA-systemen.
Zuiveringsrendement /BA-systemen
De !BA-systemen zijn ingedeeld in 4 categorieën (klassen). In onderstaande tabel is de indeling
weergegeven, met bijbehorende zuiveringsrendementen:

klasse
BZV
stikstof
fosfaat

Verbeterde
septic tank (6 m3 )
I
25-40%
10%
10%

Gecertificeerde !BA-systemen
11
80-90%
35%
30%

lila
90-98%
75-90%
45%

lllb
90 - 98%
75 - 90%
70-80%

Riolering+
zuivering

90-98%
85-95%
80-95%

Certificering en stand van zaken
Momenteel zijn er nog geen gecertificeerde !BA-systemen op de markt. De certificering bestaat uit twee
onderdelen; het attest en het productcertificaat Voor het behalen van het attest moet een systeem een half
jaar verschillende proeven doorlopen met sterk vervuild afvalwater afgewisseld met zeer licht verontreinigd
afvalwater. Het effluent dat uit het !BA-systeem komt moet voldoen aan de lozingseisen die behoren bij de
klasse-indeling. Bij het productcertificaat worden eisen gesteld aan de constructie, behuizing, veiligheid en het
productieproces. Zodra het attest goed is doorlopen en het productcertificaat is behaald kan het totale
certificaat door KIWA worden verleend.
Twee systemen hebben de attestering goed doorlopen, maar moeten het productcertificaat nog behalen. De
!BA-leveranciers zijn daarbij vaak afhankelijk van toeleveranciers van de behuizing. De verwachting is dat in
november 2002 de eerste certificaten voor IBA-systemen klasse lila kunnen worden afgegeven.

3.2

Uitgangspunten inventarisatie

Voor het opstellen van een saneringsplan voor de ongezuiverde afvalwaterlozingen is het van belang een
goed inzicht te verkrijgen van de huidige wijze van lozen. Daarvoor wordt een inventarisatie uitgevoerd op het
perceel, waarbij de ligging van het bestaande afvoerstelsel op het perceel wordt vastgelegd op tekening.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regenwater, zwartwater (toilet) en grijswater (overige
afvalwaterstromen).Tevens wordt de hoeveelheid en eventuele bijzondere vervuiling van de
afvalwaterstromen per perceel, vastgelegd.
Tijdens de inventarisatie wordt in overleg met de bewoners de toekomstige plaats van het !BA-systeem
vastgesteld en de stroomvoorziening beoordeeld.
Inventariseren van perceelsgegevens maakt daarmee een belangrijk onderdeel uit van de verleende
opdracht. Het vergt veel tijd en aandacht om de gegevens op locatie, via interviews met de huidige gebruikers
en onderzoek ter plaatse te verzamelen.
Deze specifieke informatie is bij de betrokken gemeenten niet aanwezig. De medewerking van de burgers is
daarbij van groot belang, daarom is een intensieve communicatie noodzakelijk zodat de betrokkenheid van de
burgers optimaal is.
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Bij de opdrachtformulering is uitgegaan van ca. 1160 percelen die nog niet op de riolering zijn aangesloten.
De gemeente Helden heeft al besloten, op basis van het GAP, dat 100 percelen alsnog worden aangesloten
op de riolering. De verdeling van de ongerioleerde percelen, tussen de betrokken gemeenten ziet er als volgt
uit:
Gemeente Helden
Gemeente Horst a/d Maas
Gemeente Meerlo-Wanssum
Totaal

270
650
240

percelen
percelen
percelen

1160

percelen

De percelen waar de gemeente Helden riolering aanlegt zijn niet in de inventarisatie betrokken. In deze
gemeente zijn 170 percelen geïnventariseerd.
De gemeente Meerlo-Wanssum had Waterway in een eerder stadium opdracht verleend voor de
inventarisatie en het opstellen van een afvalwatersaneringsplan in deze gemeente.
Op het moment dat de opdracht door de Stuurgroep Waterketen Limburg werd verleend ( 18 februari 2002),
was de inventarisatie van de 240 percelen in de gemeente Meerlo-Wanssum nagenoeg afgerond. De
uitkomsten van deze inventarisatie zijn bij de uitwerking van dit rapport meegenomen.

3.3

Gevolgde methodiek

Voor de sanering van de ongezuiverde lozingen moet een omvangrijk traject worden doorlopen. De uit te
voeren werkzaamheden zijn vertaald in een stappenplan (bijlage 3). De werkzaamheden voor het pilotproject
IBA's zijn uitgevoerd volgens die stappenplan.
Voorlichting
Voorafgaand aan de inventarisatie worden informatieavonden gegeven voor de betrokken bewoners. In de
gemeente Meerlo-Wanssum zijn eind november 2001, in overleg met de gemeente, twee informatieavonden
georganiseerd.
In april 2002 zijn in de gemeente Helden eveneens twee informatieavonden gehouden en in de gemeente
Horst a/d Maas zijn vier avonden georganiseerd. Tijdens de informatieavonden zijn de burgers geïnformeerd
over het doel van het onderzoek, de huisbezoeken en van de wijze waarop de gemeenten het saneringsplan
denken te gaan uitvoeren. De burgers kregen daarnaast ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Alle
informatieavonden zijn goed bezocht door de bewoners. Ruim 70% van de burgers gaf gevolg aan de
uitnodiging. Bij de evaluatie van de voorlichtingsavonden is geconcludeerd dat voor de problematiek van het
saneren van het afvalwater in het buitengebied onder de burgers een brede belangstelling bestaat.
Na de presentatie van de plannen heeft bij alle bijeenkomsten gedurende het tweede deel van de avond een
uitvoerige discussie plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen die op alle avonden terug kwamen waren:
Wat zijn de financiële consequenties voor de burgers?
Worden we wel gelijk behandeld als de burgers van percelen waar de gemeente wel riolering aanlegt?
Wanneer worden de plannen gerealiseerd?
Waarom wordt er geen riolering aangelegd?
Tijdens de informatieavonden zijn aan de burgers formulieren uitgereikt met vragen over de op het perceel
aanwezige riolering, de wijze van lozing en de hoeveelheid afvalwater en eventuele bedrijfsmatige lozing.
Daarbij is verzocht deze formulieren zoveel mogelijk voor het bezoek van de medewerkers van Waterway in
te vullen.
Brochure
Speciaal voor dit project is een brochure opgesteld voor de burgers. Deze brochure is aan de bewoners ter
beschikking gesteld om op een gemakkelijk toegankelijke wijze het doel van de sanering van de ongezuiverde
afvalwaterlozingen aan te geven en de wijze waarop Waterketen Limburg de sanering gezamenlijk wil
oppakken. Tevens wordt duidelijk in kaart gebracht welke partijen daarbij betrokken zijn. Verder is in de
brochure aangegeven wat de consequenties voor de burgers zijn.
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Bezoeken
Nadat de bewoners zijn geïnformeerd, op de informatieavonden, is Waterway gestart met de inventarisatie op
de percelen. Telefonisch zijn afspraken gemaakt met de burgers over de datum en het tijdstip waarop het
bezoek zou kunnen plaatsvinden.
Niet in alle gevallen was het mogelijk direct een afspraak te maken. Soms waren de bewoners telefonisch niet
bereikbaar of konden de bewoners geen tijd vrij maken in verband met de oogst van asperges.
Indien het niet mogelijk was om telefonische afspraken maken, zijn deze burgers schriftelijk benaderd. In
deze brief zijn de bewoners verzocht om contact op te nemen met Waterway, zodat alsnog een afspraak kon
worden gemaakt. Indien ook hierop geen reactie werd ontvangen, hebben de vertegenwoordigers van
Waterway, onderweg in het gebied, geprobeerd een afspraak te maken. In een aantal gevallen is het gelukt
om op deze manier een afspraak te kunnen maken.
Ondanks deze inspanningen is het niet altijd gelukt om een afspraak te maken, daardoor ontbreken van een
aantal percelen de gegevens. Van het totaal aantal te inventariseren adressen zijn van circa 10 % de
gegevens niet bekend. In tabel 3.1 is per gemeente een overzicht gegeven van het aantal niet
geïnventariseerde percelen.

Tabe/3.1
Gemeente
Aantal niet aangesloten percelen
Aantal geïnventariseerde percelen
Aantal niet geïnventariseerde percelen

Helden
165
142
23

Horst a/d Maas Meerlo-Wanssum
640
583
57

237
228
9

De adressen van de niet geïnventariseerde percelen zijn aan de betreffende gemeente doorgegeven, zodat
de gemeenten zelf deze bewoners nog kunnen benaderen.
De verzamelde gegevens, inclusief een situatietekening per perceel, zijn verwerkt en in digitale bestanden
vastgelegd. Deze informatie wordt per gemeente beschikbaar gesteld.

3.4

Uitkomsten van de inventarisatie

Het Pilotproject richt zich in eerst instantie op de sanering van de huishoudelijke afvalwaterlozingen. Indien
van toepassing wordt tijdens de inventarisatie bekeken of het mogelijk is om ook bedrijfsafvalwaterstromen te
saneren met !BA-systemen. Hierbij moet worden gedacht aan melkspoelwater, restaurants, afvalwater
afkomstig van recreatievoorzieningen, champignonkwekerijen en bedrijfsactiviteiten, die gebonden zijn aan
het buitengebied, met licht verontreinigd afvalwater. Bij een aantal bedrijven was men niet bereid inzage te
geven in de bedrijfsafvalwaterlozingen.
In tabel 3.2 wordt per gemeente een overzicht gegeven van het gebruik van de bebouwing op de
geïnventariseerde percelen.

Tabe/3.2
Gemeente

Helden Horst a/d Maas Meerlo-Wanssum

Woningen

113

502

181

Bedrijven

2

13

12

Woning/Bedrijf

19

62

30

Geen insitu/ geen lozinq

31

63

14

In tabel 3.3 zijn de soorten bedrijven, die in de drie gemeenten voorkomen, per gemeente weergegeven. Op
een aantal percelen komen meerdere bedrijfssoorten voor deze zijn dan meerdere keren meegeteld.
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Tabe/3.3

Gemeente
Glastuinbouw
Champignonteelt
Vollegronds tuin- en akkerbouw
Rundvee- en/of varkenshouderij
Melkveehouderij
Boom- I fruitteelt
Recreatie
overig

Helden

2
0
2
3
10
0
6
4

Horst a/d
Maas
17

3
10
5
15
4
19
6

Meerlo-Wanssum

1
1
7
6
12
2
8

6

Tijdens de inventarisatie is de wijze van lozen geïnventariseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen
bodemlozingen, oppervlaktewaterlozingen en lozingen in mestkelders. In tabel 3.4 is per gemeente een
overzicht gegeven van de lozingssituatie zoals die tijdens de inventarisatie is aangetroffen.

Tabe/3.4

Gemeente
bodem
oppervlaktewater
Type lozing
mestkelder
onbekend

Helden

Horst a/d
Maas

34
59
49
23

277
210
96
57

Meerlo-Wanssum

119
54
55
9

Bij de indeling van de verschillende type lozingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Op percelen waar zowel in de bodem als op het oppervlaktewater wordt geloosd, worden beschouwd als
oppervlaktelozingen;
•
Het aantal lozingen op de mestkelder ligt hoger dan het aantal actieve veehouderijen. Dit komt doordat na
bedrijfsbeëindiging de lozing op de mestkelder is blijven bestaan. Conform de huidige regelgeving moet
het afvalwater dan worden afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
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Uitwerking van de aan te brengen voorzieningen

In dit hoofdstuk wordt op basis van de gegevens van de inventarisatie inzicht gegeven in de kosten van de
aan te brengen voorzieningen, die noodzakelijk zijn om de gestelde doelstelling te bereiken. Op verzoek van
de Stuurgroep Waterketen Limburg zijn daarbij twee alternatieven uitgewerkt. Per perceel is berekend wat de
kosten zijn voor de verschillende alternatieven. Aan de hand van een quick scan zijn voor een deel van het
gebied de kosten voor aansluiting op de riolering berekend.

4.1

Algemeen

In de gemeenten Meerlo-Wanssum en Horst a/d Maas zijn voor alle percelen de mogelijkheden onderzocht
voor aansluiting op de riolering door middel van een quick scan. Voor de percelen waar een aansluiting op de
riolering haalbaar werd geacht zijn de kosten voor de aanleg van riolering gecalculeerd. Hiervoor is later een
aparte tracéverkenning uitgevoerd en is een nieuwe clusterindeling gemaakt.
De totale kosten, voor het aansluiten op het riool, van de gehele cluster zijn gedeeld door het aantal percelen
in die cluster. Vervolgens zijn deze gemiddelde kosten vergeleken met de normbedragen die door de
provincie zijn vastgesteld. Indien de kosten per perceellager uitvallen dan de normbedragen, wordt de aanleg
van riolering als wettelijk minimumverplichting beschouwd.
Alternatief I is gebaseerd op het aanbrengen van de minimale voorziening die in het kader van het
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en Lozingenbesluit bodembescherming verplicht zijn. Bij de
percelen waar de aansluitkosten voor riolering onder de normbedragen liggen, zijn de kosten voor aansluiting
op de riolering meegenomen.
Alternatief 11 is gebaseerd op de uitgangspunten van de Stuurgroep Waterketen Limburg. Hierbij wordt een
duurzame oplossing nagestreefd met een hoog milieurendement Voor de kostenraming is uitgegaan van een
IBA-compactsysteem met een gemiddelde prijsstelling van een 4-tal verschillende leveranciers. Bij de
berekening zijn de kosten voor aansluiting op de riolering meegenomen.
De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in de tabellen die als bijlagen zijn toegevoegd. In
deze bijlagen zijn vergelijkingen gemaakt, per cluster, tussen de kosten voor aanleg alternatief I, alternatief 11,
riolering (indien van toepassing) en het provinciale normbedrag. Een samenvatting hiervan is weergegeven in
bijlage 4.
De basisgegevens voor de aanleg van IBA-systemen zijn in aparte tabellen uitgewerkt en worden aan de
betreffende gemeente digitaal aangeleverd, evenals de perceelstekeningen.
Alvorens tot de uitwerking van de alternatieven over te gaan, worden hierna enige uitgangspunten toegelicht.
•

De nadruk bij de collectieve aanpak ligt bij de sanering van de lozingen van huishoudelijk afvalwater op
grond van de beide lozingenbesluiten. Daarnaast is waar mogelijk ook het huishoudelijk afvalwater
afkomstig van de bedrijven en beperkt bedrijfsafvalwater meegenomen bij het zoeken naar een passende
oplossing.

•

Het aantal lozingen van bedrijfsafvalwater in het plangebied is slechts heel beperkt. Het wordt in
hoofdzaak voortgebracht door de bedrijven in de agrarische sector. Behoudens het afvalwater van de
champignonkwekerijen kan de lozing, met beperkte voorzieningen, plaatsvinden op oppervlaktewater of in
bodem. Bovendien mag een aantal afvalwaterstromen volgens de mestwetgeving worden uitgereden over
het land. Vanuit de veehouderijsector bestaat echter wel de opvatting om de lozing van huishoudelijk
afvalwater en melkspoelwater te ontkoppelen van de mestkelder.

•

De raming van kosten is gebaseerd op de ervaringen die Waterway elders in het land bij de uitvoering
van diverse !BA-projecten heeft opgedaan. De IBA-systemen worden daarbij geplaatst volgens de
regeling BAL-K 10010. In de prijs van de !BA-systemen is de levering en plaatsing opgenomen, inclusief
de levering en het leggen van 5 meter rioleringsbuis (rond 125 mm) en zonodig 5 meter grondkabel ten
behoeve van de elektrische aansluiting naar de besturingsunit.

Afhankelijk van de situatie en het type IBA-systeem zijn ter nadere verrekening een aantal stelposten
opgenomen, die hierna worden verklaard.
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4.2

Verklaring stelposten

Aan de hand van de informatie die tijdens de inventarisatie is verzameld kan per perceel worden aangegeven
welke stelposten van toepassing zijn. Bij de berekening van de kosten voor de aanleg van IBA-systemen zijn
deze stelposten meegenomen. Hierdoor worden de extra kosten vooraf in beeld gebracht.

Stelpost aanvoer grond
Wordt opgevoerd tenzij uit de inventarisatie blijkt dat de grondsoort uit zand bestaat. Uitgangspunt is de BALK 10010. Voor het aanvoeren van zand wordt een stelpost opgenomen van € 200,= per perceel.
Stelpost afvoer grond
Indien uit de inventarisatie blijkt dat de overtollige grond niet binnen kraanbereik is te verwerken
wordt deze stelpost opgevoerd. Afvoer van grond kan inhouden:
1.
Afvoeren naar gemeente depot. (€ 200,= bij !BA-systeem< 20 i.e. en € 300,=;;::: 20 i.e.)
2.
Afvoeren naar opslag elders op het perceel. Idem aan punt 1
Stelpost Rijplaten
Indien uit de inventarisatie blijkt dat er rijplaten nodig zijn om beschadiging van de toplaag tijdens aanleg te
voorkomen zal deze stelpost worden opgevoerd. (€ 135,= per perceel)
Stelpost elektrische voorziening inpandig
Wordt opgevoerd indien een hoogrendement !BA-systeem wordt geadviseerd. Het betreft hier uitsluitend de
inpandige elektrotechnische werkzaamheden. ( € 260,= per perceel)
Stelpost infiltratievoorziening
Bij elke lozing in de bodemen/of mestkelder, waarbij een nieuwe voorziening (klasse I, 11 of lilA) wordt
geadviseerd, wordt deze stelpost opgevoerd. Bestaande zinkputten en andere gelijksoortige voorzieningen
worden buiten beschouwing gelaten. (€ 600,= per 5 i.e.)
Stelpost bronneren
Tijdens de inventarisatie zijn de grondwaterstanden bepaald. Bij alle percelen, waarbij de grondwaterstanden
op minder dan 2 meter beneden maaiveld bevindt, wordt de stelpost bronneren meegenomen. Daar waar de
grondwaterstand onbekend is wordt deze stelpost ook opgevoerd.
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Systeemkeuze

Voor het bepalen van de aan te brengen voorzieningen is gebruik gemaakt van beslisbomen . Deze zullen
hierna per alternatief met toelichting worden weergegeven.
Alternatief 1: Wettelijke minimale verplichting

1

Wettelijk minimale
verplichting

- -Gierkelder
Lozing

+

+

Bodem
Lozing

Opp. water
Lozing

i
Overig/kwetsbaar
gebied

Overig/kwetsbaar
gebied

•

Overig
gebied

1.2.1
Met
Bedrijfsmatige
mestproductie

Zonder
Bedrijfsmatige
mestproductie

1.1.1

1.1 .2

I

+

~sbaac
ebied
-

1.3.1

1.3.2

- 3m' bestaan de
Septletank

• IBA k lasse 11
BIJ I D1e en groter

- 12 m' VST +1nf1ltr alle

-6m'VST

- IBA k lasse l ilA

- IBA klasse 11

- 12m'VST

Gm• VST -11nfiltrat1e

BIJ melkspoelwater

-Geen voorz1enmg
NoodzakeliJk

- 6m' VST -11nfiltra!le

+ mfiltrat1e
BrJ 101e en groter

- IBA klasse 11
BIJ 101e en groter

- 12m' VST +1nfrltrat1e

- IBA klasse 11

- IBA kla%e lilA
+ mf1ltr at re
B rJ melkspoelwater

- IBA klasse lilA
BIJ melkspoelwater

+ mf1ltrat1e
BIJ I 01e en groter

1. Wettelijke minimale verplichting
De wettelijke minimale verplichting waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 'Wet verontreiniging
oppervlaktewater', 'de Wet bodembescherming' en het 'Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen'.
1. 1. 1 mestkelder lozing met bedrijfsmatige mestopslag
Het betreft hier het huishoudelijk afvalwater (HHA) van woningen met tevens een bedrijfsmatige
mestproductie, welke lozen op een gesloten mestkelder.
Het uitrijden van huishoudelijk afvalwater met de mest valt onder het' Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen'.
1. 1.2 mestkelder lozing zonder bedrijfsmatige mestopslag
Een mestkelder lozing zonder bedrijfsmatige mestproductie is in principe niet te verplichten een voorziening te
treffen . De bewoner is verplicht het afvalwater periodiek af te voeren naar een rwzi. Toch is er voor gekozen
om een nieuwe voorziening aan te bevelen, omdat het per as afvoeren veelal financieel onaantrekkelijk is of
naar verwachting in de toekomst onaantrekkelijk wordt. Bij deze situaties wordt er vanuit gegaan dat voor
deze percelen een infiltratievoorziening nodig zal zijn. Hiervoor geldt het Lozingenbesluit bodembescherming.
1.2. 1 bodemlozing
Lozingenbesluit bodembescherming.
Voor bedrijven, die melkspoelwater willen of moeten saneren, is gekozen voor een !BA-systeem klasse lilA,
omdat er tot op heden geen klasse 11 systeem op de markt is, die melkspoelwater kan saneren.
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1.3. 1 oppervlaktewater overig gebied
Het lozingenbesluit Wvo en een aanvullende brief van Zuiveringschap Limburg d.d 9 november 2000 met het
kenmerk V&H/Sn/2000.13831 . In deze brief heeft het ZL aangegeven dat bij bestaande lozingen een
3
bestaande septic tank met een inhoud van 3 m als gelijkwaardige voorziening wordt beschouwd.
Voor bedrijven, die melkspoelwater willen of moeten saneren, is gekozen voor een !BA-systeem klasse lilA,
omdat er tot op heden geen klasse 11 systeem op de markt is, die melkspoelwater kan saneren.
1.3.2 oppervlaktewater kwetsbaar gebied
Het lozingenbesluit Wvo. Voor bedrijven, die melkspoelwater willen of moeten saneren, is gekozen voor een
IBA-systeem klasse lilA, omdat er tot op heden geen klasse 11 systeem op de markt is, die melkspoelwater
kan saneren.
Duurzaam alternatief met gelijkwaardig milieurendement (SWL+)
Alternatief IJ
In de opdracht is aangegeven dat de stuurgroep een voorkeur geeft aan een duurzame oplossing door de
aanleg van IBA-systemen klasse lil. In alternatief 11 is daar waar ontheffing kan worden verkregen voor de
aanleg van riolering, een berekening gemaakt voor de aanleg van klasse IIIIBA-systemen. Bij de clusters
waar de aanleg van riolering goedkoper is dan de aanleg van IBA-systemen, is uitgegaan van de aanleg van
riolering. In onderstaande beslisboom is aangegeven hoe tot de keuze voor een !BA-systeem is gekomen.

2
Duurzaam alternatief

(SWL+)

•

Gierkelder
Lozing

~
Overig/kwetsbaar
gebied

2.1
IBA klasse lilA
Compact 1e
+ 1nfiltrat1e

•

•

Bodem
Lozing

Opp. water
Lozing

~

l

Overi glkwetsbaar
gebied

2.2
IBA kla sse lilA
Compact 1e
+mfiltrat1e

Overig/kwetsbaar
gebied

2.3
IBA klasse l ilA
Compact 1e

2. 1
mestkelder lozing
Alle percelen van 2.1 worden doorberekend op basis van Klasse lilA compact systemen. Als uitgangspunt
wordt genomen dat alle voormalige mestkelderlozingen een toekomstige bodemlozer worden. Hiervoor geldt
de Wet bodembescherming.
2.2
bodemlozing
De Wet bodembescherming. Bestaande zinkputten en soortgelijke voorzieningen worden niet hergebruikt
daar de kwaliteit moeilijk controleerbaar. Veelal zijn deze voorzieningen van slechte kwaliteit waardoor de
aanleg van een nieuwe infiltratievoorziening nodig wordt geacht.
2.3
oppervlaktewaterlozing
De Wvo. Als uitgangspunt wordt genomen dat het effluent van de nieuwe voorziening opnieuw wordt
aangesloten op het oppervlaktewater.
De totale investeringskosten (inclusief aanleg riolering) van de twee alternatieven worden in tabel 4.1 per
gemeente aangegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage 5.
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Tabel4. 1

-

Meerlo-Wanssum

Helden

Horst a/d Maas

Wettelijk minimale voorziening (totale investering)

€

801.275,00

€

654.014,00

€ 2.813.216,00

Investering IBA-systemen kleiner dan 10 i.e.
(basis voor financieringsplan)

€

733.885,59

€

491 .206,76

€ 1.727.844,71

Duurzame saneringsvariant (SWL+) (totale investering)

€ 1.742.049,00

€ 1.292.548,00

€ 4.807.234,00

Investering IBA-systemen kleiner dan 10 i.e.
(basis voor financieringsplan)

€ 1.616.846,47

€ 1.139.611,76

€ 3.778.938,53

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW

Het voorgaande overzicht geeft een duidelijk verschil aan van de investeringskosten tussen de twee
alternatieven.
Alternatief I Wettelijk minimale voorziening
De keuze voor alternatief I levert nagenoeg geen verbetering op ten aanzien van de bestaande situatie. Door
de aanleg van de 6 m3 septic tank moeten veel ingrepen op het terrein van de perceelseigenaar plaatsvinden.
Alle afvalwaterstromen van de woning moeten samengevoegd worden en naar de septic tank worden geleid.
De verbetering bestaat uit het feit dat nu de bezinkbare delen uit alle afvalwaterstromen worden verwijderd.
Bedrijfsafvalwater mag niet op een septic tank worden geloosd.
De aanleg van septic tanks gaan gepaard met aanzienlijke investeringen, maar leveren een beperkt
milieurendement Deze oplossing past niet binnen de doelstelling van de Wet milieubeheer; deze wet richt
zich op het terugdringen van de milieubelasting veroorzaakt door humane activiteiten.
In het voorgestelde alternatief is er van uitgegaan dat de gemeente de voorzieningen aanlegt en beheert.
Alternatief 11 Duurzaam alternatief met gelijkwaardig milieurendement (SWL+)
Vanuit de doelstelling van de Wet Milieubeheer heeft de Stuurgroep Waterketen Limburg haar visie
ontwikkeld ten aanzien van de sanering van de ongezuiverde lozingen in het buitengebied. Daar waar
riolering te kostbaar is, wordt gekozen voor een alternatief dat gelijkwaardig is aan de emissie van
communale zuiveringsinstallaties. De keuze voor klasse lila !BA-systemen is daarom vanuit de
milieudoelstelling een gelijkwaardig alternatief.
Door voor alle percelen te kiezen voor klasse lila IBA-systemen lopen de investeringskosten sterk op. Deze
staan echter nog in geen verhouding met de kosten voor aansluiting op de riolering. Daar staat tegenover dat
de emissie min of meer gelijk is aan de emissie bij een lozing via de riolering.

Op basis van het beginsel van gelijkheid tussen de burgers in de bebouwde kom en burgers in het
buitengebied adviseert de Unie van Waterschappen, IPO en de VNG haar leden bij de zorgplicht van de
gemeente voor de aanleg van riolering ook de plaatsing van IBA-systemen te betrekken.
In de notitie van het ministerie van VROM wordt aangedrongen op een integrale oplossing waarbij één
overheidsinstantie de centrale regie voert. In het verlengde van de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het
beheer van riolering, is logischerwijze de gemeente de aangewezen instantie. Daarbij kan de
waterkwaliteitsbeheerder een ondersteunende rol spelen vanuit de ervaring met zuiveringssystemen.
Bij de keuze van alternatief 11 wordt in belangrijke mate voldaan aan de door het ministerie van VROM
genoemde randvoorwaarden en wordt een relevante bijdrage geleverd aan de sanering van de
milieubelasting als gevolg van de huishoudelijke lozingen. Met een collectieve aanpak kunnen de betrokken
overheden invloed uitoefenen op de aanleg van kwalitatief hoogwaardige systemen. Alle bewoners krijgen
een gelijkwaardige voorziening aangeboden, tegen gelijke kosten en een gelijk serviceniveau. Ten slotte
bestaat er bij de betrokken overheden een breed draagvlak voor een sanering van de afvalwaterlozingen,
waarbij de milieubelasting zo veel mogelijk wordt teruggedrongen.
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Nog op het riool aan te sluiten percelen

Aan de hand van de quick scan zijn voor een deel van de geïnventariseerde percelen in de gemeente Horst
a/d Maas en Meerlo-Wanssum zijn berekeningen uitgevoerd om de kosten voor aansluiting op de
gemeentelijke riolering in beeld te brengen. De gemiddelde kosten per perceel zijn berekend en vergeleken
met de normbedragen van die door de provincie zijn vastgesteld. (bijlagen 5 a t/m c)
De normbedragen van de provincie Limburg zijn vastgesteld op:
Niet kwetsbaar gebied
: € 6. 806, 70 (fl. 15.000, 00)
Kwetsbaar gebied
: € 11.344,50 (fl. 25.000, 00)
Gemeente Horst ald Maas
Doormiddel van een quick scan is een inschatting gemaakt van de percelen die mogelijkerwijs nog op de
riolering kunnen worden aangesloten. Dit heeft er toe geleid dat Waterway een aanvullende veldinventarisatie
en aanvullende berekeningen heeft gemaakt voor 351 percelen in gemeente Horst a/d Maas. In een aantal
gevallen is de clusterindeling aangepast door de meest verafgelegen percelen buiten de cluster te laten
vallen. Het gevolg hiervan is dat de overgebleven percelen tegen een lagere gemiddelde kostprijs kunnen
worden aangesloten.
De veldinventarisatie en berekeningen wijzen uit dat een nog aanzienlijk aantal percelen kan worden
aangesloten op de gemeentelijke riolering. Door de percelen in clusters samen te voegen komen de
gemiddelde kosten voor riolering bij 74 percelen onder het omslagpunt voor niet kwetsbaar gebied en bij 22
percelen onder het omslagpunt voor kwetsbaar gebied.

Naast de bovengenoemde percelen waarbij de kosten voor aanleg van riolering onder de provinciale
omslagpunten liggen zijn er 65 percelen in de gemeente Horst a/d Maas, die economisch gezien goedkoper
op het gemeentelijk rioolstelsel kunnen worden aangesloten. In deze gevallen zijn de kosten voor de aanleg
van !BA-systemen (klasse 111) hoger dan de aanleg van riolering. Indien de gemeente kiest voor klasse IIBAsystemen, dan zijn de !BA-systemen een goedkopere oplossing. In bijlage 5 is per cluster aangegeven welke
saneringsvariant de goedkoopste is afhankelijk van het gekozen alternatief.
In de bovengenoemde exercitie is niet onderzocht of het bestaande rioleringssysteem voldoende capaciteit
heeft om het ingezamelde afvalwater te verwerken. Hiervoor moet de capaciteit van het bestaande
rioleringssysteem worden doorgerekend.
Het gebied ten zuiden van Grubbenvorst (Venloseweg en eventueel Aaaieind) is moeilijk te saneren met IBAsystemen, ook al liggen de aansluitkosten voor !BA-systemen lager. De percelen liggen tegen de Maas die
hier periodiek buiten zijn oevers treedt. In overleg met betrokken overheden moet worden overwogen riolering
aan te leggen. In de berekeningen is hier gerekend met !BA-systemen.
Momenteel bereidt de gemeente Horst a/d Maas een nieuw Gemeentelijk Aioleringsplan (GAP) voor. Wij
adviseren de gemeente om deze bevindingen met de betrokkenen te bespreken en een besluit te nemen over
de op het riool aan te sluiten percelen. De uitkomsten hiervan kunnen in het op te stellen GAP worden
verwerkt.
Gemeente Meerlo-Wanssum
In overleg met de gemeente Meerlo-Wanssum is een aanvullende veldinventarisatie en zijn aanvullende
berekeningen gemaakt. Bij in totaal 19 percelen is een veldinventarisatie uitgevoerd en bij nog eens 11
percelen is een berekening op basis van kaartmateriaal gemaakt. Deze berekeningen hebben er toe geleid
dat 2 percelen alsnog op het riool kunnen worden aangesloten.
Gemeente Helden
Voor de gemeenten Helden zijn geen aanvullende berekeningen meer gemaakt. De gemeente heeft in haar
recent vastgestelde GAP vastgelegd welke percelen nog worden aangesloten op de riolering.
Aanbevelingen voor saneringsvarianten
Bij een aantal clusters blijken de verschillen tussen de variant aansluiting riolering en !BA-systeem gering.
Indien het verschil minder dan € 500,= bedraagt bevelen wij aan de panden op de riolering aan te sluiten, op
basis van gelijke onderhoudskosten. In bijlage 5 zijn de absolute verschillen aangegeven tussen de
saneringsvarianten.
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Organisatievormen

Zowel de gemeenten als het zuiveringschap hebben een natuurlijke rol in het op maatschappelijk
verantwoorde wijze lozen van huishoudelijk afvalwater. De gemeente heeft de zorgplicht voor het inzamelen
van huishoudelijk afvalwater en ziet toe op lozingen van afvalwater in de bodem. Het zuiveringschap is
verantwoordelijk voor de oppervlaktewaterkwaliteit en ziet toe op lozingen op het oppervlaktewater.
De vraag ligt nu voor op welke wijze de rollen van gemeente en waterkwaliteitsbeheerder het beste vorm
gegeven kunnen worden bij de sanering van percelen die niet op het riool worden aangesloten. Welke
organisatievorm is het meest geschikt voor een gezamenlijke aanpak op provinciaal niveau waarbij voor de
burgers een gelijke dienstverlening wordt gerealiseerd tegen minimale maatschappelijke kosten en maximaal
milieu rendement?
In de volgende paragrafen zullen de taken van de !BA-organisatie worden benoemd, gevolgd door een
definitie van selectiecriteria voor de keuze van de meest geschikte organisatievorm. Na een toelichting op
mogelijke organisatievormen vindt de toetsing en waardering van alternatieven per criterium plaats. In een
eindbeschouwing wordt geschetst waarom de lichte gemeenschappelijke regeling de voorkeur geniet.

5.1

Dienstverlening door de !BA-organisatie

De in te richten !BA-organisatie heeft tot doel om tegen minimale kosten vóór 1 januari 2005 de
afvalwaterlozingen in het buitengebied in de provincie Limburg te saneren. Een uniforme, gestandaardiseerde
aanpak vereenvoudigt de handhaving in de gebruiksfase.
De !BA-organisatie ondersteunt gemeenten en het zuiveringschap met de volgende diensten:
• Advisering bij gemeentelijke saneringsplannen (vb. communicatie, voorlichting, raadsvoorstel, financiën)
• Inbrengen van standaarden en modellen (vb. aanbestedingscontract, gebruiksovereenkomst)
• Centrale inkoop leveranties
• Centrale inkoop plaatsing
• Centrale inkoop beheer en onderhoud
De inkoopdiensten kunnen ook worden gecombineerd tot inkoop van een totaalproduct (leverantie, plaatsing
en beheer en onderhoud).

5.2

Selectiecriteria

De mogelijke organisatievormen zullen op de onderstaande criteria worden getoetst:
• Juridische aspecten. Het betreft met name de aansprakelijkheid van de moederorganisaties voor
activiteiten van de !BA-organisatie.
• Financiële aspecten. Bij dit selectiecriterium gaat het om de mogelijkheid om heffingen te innen en
subsidies aan te vragen. Het financieringsplan komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
• Fiscale aspecten. In hoeverre is afdracht van BTW, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting
noodzakelijk? Welke mogelijkheden biedt het op te richten BTW-compensatiefonds (zie paragraaf 'toetsing')?
• Bestuurlijke aspecten. In welke mate hebben de moederorganisaties zeggenschap en invloed op de !BAorganisatie en hoe zijn deze verdeeld over de deelnemende partijen? Kan de !BA-organisatie slagvaardig
opereren?
• Schaalvoordeel. Kostenbeperking is een belangrijk oogmerk van de !BA-organisatie. De te kiezen
organisatievorm zal de schaalvoordelen mogelijk moeten maken.
• Aanbestedingsmogelijkheden. Wat zijn de aanbestedingsmogelijkheden van de diverse organisatievormen?
• Duurzaamheid inzake beheer en onderhoud. De te kiezen organisatievorm moet er in voorzien dat
robuuste, weinig storingsgevoelige systemen worden geplaatst. Afstemming met vergunningverlenende en
handhavende instanties kan bijdragen aan een eenduidige wijze van onderhoud en beheer.
• Efficiënte werkwijze. Welke organisatievorm is het meest geschikt om tegen minimale begeleidingskosten
de doelstellingen te realiseren?
• Flexibiliteit ('aanhaken gemeenten'). De gemeenten hebben, conform de notitie van VROM van maart
2002, de regierol in de sanering van het buitengebied. Dit impliceert ook dat de gemeenten bepalen welke
initiatieven op welk moment worden genomen. De te kiezen organisatievorm dient hier flexibel op in te
kunnen spelen.
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Verbreding van het taakveld. De sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied kan een opstap zijn
naar verdere samenwerking in de waterketen. Welke organisatievorm komt het meest in aanmerking om
ook andere waterketengerelateerde activiteiten in onder te brengen (gezamenlijk onderhoud infrastructuur,
gezamenlijke rekening, etc.)

5.3

Organisatievormen

In deze paragraaf worden de mogelijke organisatievormen kort getypeerd.
De samenwerking bij de sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied kan vorm krijgen door het
vastleggen van de samenwerking in een overeenkomst of door het oprichten van een (publiek- of
privaatrechtelijk) rechtspersoon.
Voor de samenwerking op basis van een overeenkomst zijn geen wettelijke regels voorgeschreven. Alles wat
men wil regelen, kan men regelen binnen het op te stellen contract. Er ontstaat geen rechtspersoon op basis
van het samenwerkingscontract.
Een rechtspersoon kan zelfstandig rechten en verplichtingen aangaan. De oprichters van een rechtspersoon
kunnen niet hoger aansprakelijk zijn dan het bedrag van hun inbreng (met uitzondering van 'onbehoorlijk
bestuur'). Het oprichten van een rechtspersoon creëert verder een duidelijk 'adres' voor alle betrokken
partijen.
Los van de te kiezen organisatievorm is ook van belang hoe de verantwoordelijkheden tussen partijen
verdeeld zijn. Om aanspraak te kunnen maken op het BTW-compensatiefonds (wat 19% kostenvoordeel kan
betekenen) dient de gemeente eigenaar te zijn van de IBA-systemen. Het eigendom biedt de gemeente ook
de mogelijkheid om rioolrecht te innen (Gemeentewet, artikel 229). Om heffingen te kunnen innen in het kader
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo) dient het waterschap (mede)beheerder van het !BAsysteem te zijn. Het !BA-systeem wordt daarbij beschouwd als zuiveringstechnisch werk (nieuwe Wvo),
waardoor er qua heffingen geen verschil is tussen lozing in de bodem of lozing op het oppervlaktewater.

5.3.1

Publiekrechtelijke organisatievormen

Samenwerking tussen overheidsinstanties is geregeld in de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (Wgr).
Vier varianten worden onderscheiden:
•
het openbare lichaam (de 'zware' gemeenschappelijke regeling);
het gemeenschappelijk orgaan;
•
•
de centrum-gemeente-constructie;
•
de 'lichte' regeling.
Een specifieke optie met nauwe raakvlakken met de centrum-gemeente constructie en de lichte regeling
ontstaat indien een afdeling van het waterschap of een van de gemeenten op basis van een gezamenlijke
overeenkomst de IBA-taken uit gaat voeren.
Alleen het openbaar lichaam is overigens een rechtspersoon en kan op eigen initiatief rechten en
verplichtingen aangaan.
Het openbare lichaam
Een openbaar lichaam kan o.a. worden ingericht voor gemeenten, waterschappen en provincies. In de basis
is de gemeenschappelijke regeling te karakteriseren als een publiekrechtelijke overeenkomst. Veelal wordt
een gemeenschappelijke regeling voor structurele activiteiten in het leven geroepen. De wettelijke inrichting is
daarop toegesneden.
Het openbaar lichaam dient haar inrichting te regelen, een vestigingsplaats aan te wijzen en het belang te
vermelden waarvoor zij is getroffen. Voorts geeft de regeling aan welke eigen bevoegdheden de participanten
met het oog op die belangenbehartiging overdragen aan het bestuur van het openbaar lichaam. Het openbare
lichaam kan een aantal belastingen heffingen, waaronder het rioolrecht.
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De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) schrijft voor dat het bestuur van het openbaar lichaam
bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur en een voorzitter. De aantallen worden bij
regeling bepaald. De leden van het algemeen bestuur, de voorzitter inbegrepen, worden per deelnemende
partij uit zijn midden aangewezen.
Het gemeenschappelijk orgaan
Het gemeenschappelijk orgaan kent qua regeling grote gelijkenis met het openbare lichaam, echter het
gemeenschappelijk orgaan is geen rechtspersoon en kent alleen een algemeen bestuur. Een
gemeenschappelijk orgaan mag ook geen belastingen heffen en kan geen algemeen bindende voorschriften
geven. Wel kunnen bevoegdheden overgedragen worden om bijvoorbeeld aanbestedingen uit te voeren en
als opdrachtgever te fungeren.
De centrum-gemeente constructie
In de centrum-gemeente constructie worden de bevoegdheden die in de gemeenschappelijke regeling
worden vastgelegd, uitgeoefend door bestuursorganen of ambtenaren van één van de deelnemende
gemeenten. Ook het aanbesteden en het fungeren als opdrachtgever kan tot deze bevoegdheden behoren.
De lichte regeling
De lichte regeling is in feite niet meer dan een overeenkomst tussen overheidspartijen die gebaseerd is op de
Wet Gemeenschappelijk Regeling. Partijen treffen de regeling ter behartiging van de overheidstaken van de
betrokken gemeenten en/of waterschappen. Net als bij de overige vormen van de Gemeenschappelijke
Regeling hoeft over de diensten die over en weer in dit kader worden verleend in beginsel geen BTW
afgedragen te worden. In de overeenkomst worden de rechten en plichten van de deelnemers jegens elkaar
vastgelegd. De deelnemende partijen kunnen gezamenlijk de aanbestedende dienst vormen. Hierbij moet een
duidelijke rolverdeling worden overeengekomen. Veelal komt dit erop neer dat één van de partijen
gemandateerd wordt om namens de andere partijen de aanbestedingsprocedure uit te voeren. Het is aan de
deelnemende partijen om te beslissen of zij ieder voor zich als opdrachtgever jegens marktpartijen wensen te
fungeren. Vaak wordt er bij de lichte regeling gekozen voor afzonderlijk af te sluiten contracten met
marktpartijen.
Afdeling
Het is ook mogelijk om binnen het waterschap of een van de gemeenten een afdeling op te richten c.q. aan te
wijzen die de taken van de !BA-organisatie uitvoert. Deze constructie vertoont nauwe verwantschap met de
centrum-gemeente optie c.q. de lichte regeling. In een maatwerkovereenkomst worden de bevoegdheden
overgedragen. De afdeling zal veelal als aanbestedende dienst optreden. Het sluiten van afzonderlijke
contracten tussen gemeenten en partijen ligt het meest voor de hand, maar de deelnemende partijen kunnen
desgewenst in de overeenkomst vastleggen dat het waterschap of de gemeente als opdrachtgever namens
alle deelnemers optreedt.

5.3.2

Privaatrechtelijke organisatievorm

Relevante opties in de privaatrechtelijke sfeer zijn de Stichting, de Naamloze Vennootschap en de Besloten
Vennootschap.
De Stichting
Een stichting kent geen leden en is opgericht om met behulp van een bepaald vermogen een doel te
realiseren. Het doel staat in de statuten vermeld. Een stichting mag wel winst maken , maar de uitkeringen
dienen een ideële of sociale strekking te hebben. Het is problematisch om geïnvesteerd vermogen uit een
stichting te onttrekken.
De stichting wordt bij notariële akte door één of meerdere (rechts)personen opgesteld. In de akte zijn ook de
statuten verwoord, met onder meer het doel van de stichting en de wijze van benoeming en ontslag van de
bestuurders. Vaak wordt ook de organisatie en inrichting van de stichting in de statuten opgenomen. Er kan
gekozen worden voor het instellen van een Raad van Toezicht. De stichting moet worden ingeschreven in het
handelsregister.
De regeling van de stichtingsstructuur in de wet is summier. Het biedt veel ruimte om onderwerpen in de
statuten te regelen. De stichting kan goed worden toegesneden op de wensen van de participerende partijen .
De stichting is onderworpen aan vennootschapsbelasting als er sprake is van een duurzame organisatie met
winstoogmerk.
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De vraag of een stichting onder de heffing van de omzetbelasting (BTW) valt is in het algemeen een
complexe materie. Indien gekozen wordt voor de stichtingsvariant verdient dit nader onderzoek.
In de regel is de stichting een non-profit organisatie.
De Naamloze Vennootschap (N. V.) of Besloten Vennootschap (8. V.)
De N.V. en B.V. zijn beide vennootschappen waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Deze zijn in
handen van één of meer aandeelhouders. Bij de N.V. zijn deze aandelen vrij overdraagbaar. Bij de B.V. zijn
de aandelen op naam. De aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen, moet deze eerst aanbieden aan zijn
mede-aandeelhouders of voor de overdracht toestemming vragen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders (AvA).
De N.V. of B.V. zelf wordt als ondernemer gezien, waarbij de directeur in dienst is van de vennootschap en uit
diens naam handelt. De hoogste macht binnen de vennootschap ligt bij de aandeelhouders. De leiding over
de dagelijkse gang van zaken ligt bij het bestuur, bestaande uit één of meer directeuren. De mogelijkheid
bestaat om een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen, die toezicht houdt op de directie.
Een N.V./B.V. kan alleen bij notariële akte worden opgericht. In de akte worden de statuten vastgelegd. De
vennootschap moet worden ingeschreven in het handelsregister. De vennootschap is verplicht jaarstukken op
te stellen en openbaar te maken bij de kamer van koophandel. De N.V./B.V. betaalt vennootschapsbelasting
over de winst uit onderneming.
In de regel is een N.V./B.V. een commerciële rechtspersoon, waarbij de aandeelhouders de deelname als
een investering met aantrekkelijk rendement beschouwen.

5.4

Toetsing van de organisatievormen

In de tabellen in bijlage 6 zijn de organisatievormen getoetst aan de hand van de eerder geformuleerde
selectiecriteria. De toetsing wordt kort nader toegelicht.
Juridische aspecten
Bij een openbaar lichaam, het gemeenschappelijk orgaan en de beide privaatrechtelijke alternatieven is de
aansprakelijkheid van de moederorganisaties afgeschermd. Vraag is echter wat de waarde hiervan is indien
zich ernstige problemen voordoen ten aanzien van de plaatsing, aanleg, onderhoud en vervanging van !BAsystemen . Het zal voor de betrokken overheden moeilijk zijn om afzijdig te blijven bij het vinden van
oplossingen.
Financiële aspecten
Hoewel een openbaar lichaam bevoegd is tot het innen van heffingen is het de vraag of dat in dit geval
gewenst is. Voor de gelijke behandeling van burgers is het wenselijk dat de gebruikers van !BA-systemen
door dezelfde instantie en voor eenzelfde bedrag worden aangeslagen als gebruikers die op het riool zijn
aangesloten. Bovendien kunnen de moederorganisaties in elk van de genoemde publiekrechtelijke vormen de
heffingen innen.
Bij een privaatrechtelijke organisatievorm kan er alleen op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst
contributies worden geïnd. De gebruikers ontvangen dan geen rekening van de gemeente en/of het
waterschap.

In dit kader is de zogenaamde tweewegenleer van belang die in dit geval betekent dat een privaatrechtelijke
weg voor het verhalen van kosten is afgesloten indien een publiekrechtelijke mogelijkheid openstaat. Omdat
het mogelijk is rioolheffing en Wvo-heffing te innen via de publiekrechtelijke weg, is de privaatrechtelijke weg
afgesloten.
Ten aanzien van subsidies geldt dat het in het algemeen mogelijk zal zijn om de !BA-organisatie of één van
de betrokken overheden als penvoerder op te laten treden.
Fiscale aspecten
In het kader van de fiscale aspecten is het zogenoemde BTW-compensatiefonds (BCF) van belang, dat per 11-2003 wordt ingevoerd (zie BTW kader).
Overdrachtsbelasting speelt feitelijk alleen een rol bij de eventuele vestiging van opstalrechten voor de
eigenaar van het IBA-systeem. Heffing (6%) vindt plaats bij deopstaller over de waarde van het opstalrecht.
Publiekrechtelijke lichamen zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
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BTW
Een instantie die in het kader van een publiekrechtelijke zorgplicht opereert zal ter zake niet als
ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) worden aangemerkt. Dit houdt in dat de
instantie geen BTW verschuldigd is; het houdt tevens in dat geen aftrek van (betaalde) BTW mogelijk is. Dit
geldt onder meer voor de zorgtaken uitgevoerd door gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen.

Per 1 januari 2003 zal de zogenoemde Wet op het BTW-compensatiefonds in werking treden. De Wet
heeft tot doel de verstorende werking te neutraliseren die de heffing van omzetbelasting heeft op
afwegingen door onder meer provincies en gemeenten. Deze verstoring is zichtbaar bij de afweging tussen
het zelf uitvoeren van taken en het uitbesteden daarvan aan private partijen, de prikkel tot het aangaan van
constructies om de lasten van de omzet-belasting te beperken en het onderling uitwisselen van personeel.
Voor gemeenten en provincies, niet voor waterschappen of gemeenschappelijke regelingen, bestaat vanaf
2003 de mogelijkheid om de BTW die drukt op de overheidstaken te declareren uit het BCF. Van belang is
dat er een publiekrechtelijke doorberekening van een vergoeding voor !BA-systemen wordt gerealiseerd op
basis van een publiekrechtelijke zorgplicht van de gemeente. De BTW op gemaakte kosten dient te worden
gefactureerd aan de gemeente, teneinde aanspraak te kunnen maken op het BCF.
Het BCF kent een relatie met de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, doch deze
uitkering is zeker niet omgekeerd evenredig. De korting op de uitkering wordt in beginsel autonoom
vastgesteld en er zijn derhalve zeker verschillen mogelijk tussen declaraties uit het BCF en de korting.
Opgemerkt wordt dat de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van aanleg en beheer van !BA-systemen
(nog) niet wettelijk vastligt. Of er daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden op het BCF is voorlopig
afhankelijk van interpretatie van de regelgeving (conform de intentie van de circulaire van VROM van 4
maart 2002 zou een ruime interpretatie van de zorgplicht plaats moeten vinden).
De BCF-regeling voorziet ook in een soort herzieningsregeling. Indien een taak die eerder niet als
overheidshandelen werd aangemerkt, later toch als overheidstaak wordt beschouwd, komt een
aanmerkelijk deel van eerdere investeringen (80 à 90%) voor compensatie in aanmerking.
Zolang de zorgplicht van de gemeenten t.a.v. !BA-systemen niet formeel geregeld is, kan als alternatief
gekozen worden voor een huur/lease constructie voor een beperkte periode, waarna alsnog aankoop
plaatsvindt met aftrek van BTW. De IBA-systemen dienen in dit geval als bedrijfsinstallatie te worden
gekenmerkt.
Investeringen vóór 1 januari 2003 kunnen niet uit het BCF worden gedeclareerd, ook niet via 'creatief
anticipatieged rag'.
Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting speelt feitelijk uitsluitend een rol met betrekking tot de eventuele vestiging van
opstalrechten ten behoeve van de eigenaar van het !BA-systeem. Heffing (6%) vindt in beginsel plaats bij
de opstaller (de gemeente, indien deze eigenaar wordt) . Een publiekrechtelijk lichaam, zoals een
gemeente, is echter vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit geldt niet voor een privaatrechtelijke opstaller.
Vennootschapsbelasting
Een privaatrechtelijke organisatievorm zal leiden tot verplichting van betalen van vennootschapsbelasting.
De belasting wordt geheven over de belastbare winst. Indien er geen winst wordt gemaakt, is de
vennootschapsbelasting dus nihil.
Onder de huidige Wet vennootschapsbelasting is een publiekrechtelijk lichaam niet belastingplichtig. In
verband met een op handen zijnde wijziging maakt het binnenkort niet meer uit of er sprake is van een
publiekrechtelijk lichaam. Overheidsinstellingen en - bedrijven worden dan belastingplichtig indien ze in
concurrentie treden.
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Bestuurlijke aspecten
De invloed van de moederorganisaties bij een openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan is in de
gemeenschappelijk regeling zorgvuldig geregeld, onder ander via vertegenwoordigers in het bestuur. Bij een
Stichting of N.V./B.V. is de invloed minder direct via Raad van Toezicht, aandeelhouders en Raad van
Commissarissen. Bij de lichte gemeenschappelijke regeling en bij de afdelingsconstructie is het mogelijk om
bilaterale (maatwerk)contracten tussen partijen af te sluiten, wat een directe aansturing van het proces en
maximale invloed oplevert.
De slagvaardigheid is met name bij het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan beperkt door de
omvangrijke voorschriften waaraan een dergelijke regeling dient te voldoen ten aanzien van onder meer het
vaststellen van jaarplannen en begroting.
Schaalvoordeel
Schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd zodra er centraal ingekocht wordt. Dit is bij alle varianten
mogelijk. Voorwaarde is dat er bij het inkoopproces scherp onderhandeld wordt.

Aanbestedingsmogelijkheden
Het openbaar lichaam en de privaatrechtelijke vormen zijn rechtspersonen. Dit wordt door de aanbiedende
partijen vaak als een voordeel bestempeld: het creëert een eenduidig aanspreekpunt en het schept duidelijke
verhoudingen. De aanbestedende partij kan zelfstandig opereren en hoeft keuzes niet terug te koppelen aan
de moederorganisaties.
Indien er géén sprake is van een rechtspersoon kan de aanbesteding plaatsvinden door een van de
moederorganisaties, die ook een rechtspersoon is. Er bestaan dan tussen de organisatievormen weinig
verschillen.
Indien bij de aanbesteding de daarvoor geldende drempelbedragen worden overschreden zullen bij alle
organisatievormen de Europese aanbestedingsregels in acht moeten worden genomen.
De werken dienen namelijk een algemeen belang. Bovendien worden de werken uitbesteed door een
overheidsdienst of door een private dienst die in handen is van overheidsorganisaties.
Duurzaamheid inzake beheer en onderhoud
Op basis van certificering van de !BA-systemen mag worden verwacht dat de !BA-systemen goed
functioneren. Door het certificeren van het beheer en onderhoud kan ook dit onderdeel worden geborgd.
Certificering biedt echter geen garantie dat de systemen goed functioneren en het beheer en onderhoud
deugdelijk plaatsvindt. Het is daarom van belang ook de garanties op functioneren van het systeem goed te
regelen. Het onderbrengen van levering, aanleg en beheer en onderhoud bij één aanbieder voorkomt
discussies over aansprakelijkheid bij eventuele problemen. 'Certificering' en 'goede garanties' kunnen in elke
organisatievorm worden geregeld.
Een goede afstemming tussen handhaving en beheer is mogelijk als de verantwoordelijkheid voor aanleg en
beheer&onderhoud bij dezelfde organisatie ligt als de verantwoordelijkheid voor handhaving. Wenselijk is
echter om handhaving strikt gescheiden te houden van uitvoerende afdelingen, waardoor er geen voorkeur
voor een van de organisatievormen is.
Efficiënte werkwijze
De verschillende organisatievormen verschillen voor wat betreft overhead (het openbaar lichaam heeft
bijvoorbeeld een zware organisatiestructuur met dagelijks en algemeen bestuur) en focus. Het voordeel van
de privaatrechtelijke vormen is dat de !BA-organisatie afgescheiden wordt van andere activiteiten waardoor
de taken van de organisatie niet vertroebeld worden door ander activiteiten. Natuurlijk is een goede focus ook
in andere organisatievormen te realiseren, het is echter niet vanzelfsprekend.
Flexibiliteit
Het uitbreiden van de activiteiten naar andere gemeenten is in alle vormen mogelijk. Vormen als de lichte
gemeenschappelijke regeling en de afdeling kunnen gebruik maken van bilaterale contracten, waardoor
uitbreiding eenvoudig te realiseren is. Voor een openbaar lichaam kan het bijvoorbeeld aanleiding vormen tot
wijziging van de bestuurssamenstelling.
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Verbreden taakveld
Alle vormen laten een verbreding van het taakveld toe. Indien echter de uitvoerende taken via een centrumgemeente constructie, lichte regeling of afdeling bij een specifieke eenheid zijn neergelegd, is het de vraag of
de nieuwe taak goed aansluit bij deze eenheid.
Overigens is het mogelijk om als drinkwaterbedrijf te participeren in een gemeenschappelijke regeling.
Voorwaarde is dat het bestuur van het waterbedrijf daartoe bij koninklijk besluit gemachtigd is.

5.5

Waardering

De toetsing van de verschillende organisatievormen is in bijlage 7 omgezet in een waarderingstabeL Per
criterium is door middel van plussen en minnen aangegeven hoe gunstig een bepaalde organisatievorm is
met het oog op dat criterium (+=gunstig, -=ongunstig, +/-=neutraal).

5.6

Evaluatie organisatievorm

In de voorgaande paragrafen zijn de kenmerken van de verschillende organisatievormen beschreven en
gewaardeerd. Op basis van deze informatie zal in deze paragraaf worden vastgesteld welke organisatievorm
het best aansluit bij de taken van de !BA-organisatie.
Publiek karakter
De ontzorging van burgers in het buitengebied met betrekking tot de sanering van huishoudelijke
afvalwaterlozingen heeft een publiek karakter. De Minister van VROM geeft in zijn circulaire van 4 maart 2002
aan dat de sanering als een gemeentelijke zorgplicht kan worden beschouwd. Het publieke karakter van de
operatie wordt versterkt door de randvoorwaarden voor eigendom en beheer om het innen van rioolheffing en
Wvo-heffing mogelijk te maken. Voor gemeenten en zuiveringschap is op deze wijze een rol weggelegd in de
sanering. De eerste vraag die gesteld kan worden is of een private aanpak van de sanering, gegeven de
rollen voor gemeenten en waterschap, nog duidelijke voordelen biedt.
Privaat versus publiek
Als voordelen van een private organisatievorm kunnen worden genoemd:
• De slagvaardigheid en het zelfstandig opereren;
• De scherpte in onderhandelingen;
• Een duidelijke focus van de taken;
• De mogelijkheid tot verbreding van het taakveld naar andere onderdelen van de waterketen.
Het is goed om op te merken dat de eerste drie elementen te maken hebben met beeldvorming rond
publiek/private vergelijkingen. Ook publieke organisaties kunnen natuurlijk slagvaardig opereren, scherp
onderhandelen en gericht zijn op een heldere taakopdracht. Het gaat hier niet zozeer om de organisatie,
maar om goed en efficiënt organiseren van de werkzaamheden zelf.
Een private aanpak kent ook nadelen:
• Afdracht van omzetbelasting over de activiteiten van de organisatie;
• De private organisatie mag geen rioolheffing en Wvo-heffing innen;
• Er ontstaat een nieuwe partij voor gebruikers;
• Er is sprake van een structurele oplossing voor een tijdelijk fenomeen (aanschaf en aanleg van !BA-systemen).
Al met al zijn, gegeven de omstandigheden, de voordelen van een private aanpak beperkt (uitbreiden van het
taakveld kan bijvoorbeeld ook via een openbaar lichaam worden gerealiseerd) , terwijl de aanpak een aantal
principiële bezwaren kent. Dit leidt tot een keuze voor een publiekrechtelijke aanpak.
Rechtspersoon of overeenkomst
De publiekrechtelijke aanpak kan vorm krijgen in een rechtspersoon (het openbaar lichaam) of in de vorm van
een overeenkomst tussen partijen. Een rechtspersoon kan zelfstandig opereren en contracten aangaan. Het
openbaar lichaam kent echter een zware organisatiestructuur met een dagelijks bestuur en algemeen bestuur
en regelgeving waaraan het openbaar lichaam dient te voldoen.
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Een overeenkomst tussen (overheids)partijen kan flexibel worden ingevuld. Niet alle gemeenten hoeven ook
tegelijk een overeenkomst af te sluiten. Er is maatwerk per gemeente mogelijk, wat in het licht van de notitie van
het ministerie van VROM, waarin wordt voorgesteld het initiatief van de sanering bij de gemeenten te leggen,
wenselijk is. In de overeenkomst kan worden afgesproken welke partij als aanbestedende partij optreedt.
De sanering van de lozingen in het buitengebied kan om bovenstaande redenen het best via een
overeenkomst worden geregeld.
De publieke overeenkomst
De publieke overeenkomst kent een aantal vormen. Het gemeenschappelijk orgaan vertoont qua structuur
sterke overeenkomsten met het openbare lichaam. Een keuze voor een gemeenschappelijk orgaan ligt
minder voor de hand.
De centrum-gemeente constructie kan op zich prima functioneren, maar heeft wel als nadeel dat één van de
gemeenten een 'primus-inter-pares' positie verkrijgt, zonder dat daar een duidelijke motivatie aan ten
grondslag ligt (geen van de gemeenten heeft uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van aanleg en
beheer van IBA-systemen).
De 'afdeling' en de lichte gemeenschappelijke regeling ontlopen elkaar qua aard van de overeenkomst
nauwelijks. Via een gemeenschappelijke regeling wordt wel benadrukt dat de sanering gericht is op het
gezamenlijk uitvoeren van een overheidstaak. De lichte gemeenschappelijke regeling biedt daarom de beste
mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van afdracht van BTW voor activiteiten van de deelnemers aan de sanering.
Conclusie
Van de geschetste organisatievormen lijkt de lichte gemeenschappelijke regeling het meest geschikt. Hierbij
wordt als kanttekening opgemerkt dat een efficiënte aanpak van de sanering van afvalwaterlozingen in het
buitengebied met oog voor de belangen van burgers en lokale overheden eerder een kwestie is van goed
organiseren en communiceren dan van het kiezen van de meest geschikte organisatievorm. Een lichte
gemeenschappelijke regeling biedt geen garantie op succes. Het is wel een organisatievorm die succes
mogelijk maakt.
Gemeenten en Zuiveringschap zijn de meest betrokken overheidspartijen bij de sanering. Door de provinciale
schaal waarop het Zuiveringschap opereert, ligt het voor de hand als het Zuiveringschap het initiatief neemt bij de
gezamenlijke sanering van het buitengebied binnen de provincie.
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Financieringsplan

In dit hoofdstuk wordt de financiering van de sanering van het buitengebied beschouwd: aanschaf, aanleg,
beheer, onderhoud en vervanging van !BA-systemen. De kosten en baten van het aansluiten van percelen op
de gemeentelijke riolering is niet in de analyse meegenomen . Deze kosten worden tot de reguliere
rioleringskasten van de gemeenten gerekend.
De financiële analyse bestaat uit de volgende onderdelen:
• De financiering van 'het project sanering buitengebied'. Het project wordt los gezien van de te kiezen
organisatievorm . Op basis van de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de sanering kan worden
vastgesteld of en in welke mate het project rendabel is.
• De financiering van de sanering vanuit het perspectief van de gemeente. Wat zijn de uitgaven van de
gemeenten voor de sanering en welke inkomsten staan hier tegenover?
• De financiering van de sanering vanuit het perspectief van het zuiveringschap.
• De (virtuele) verhoging van lasten van burgers die noodzakelijk is om tekorten binnen het project en bij de
gemeente c.q. het zuiveringschap te compenseren.
De geldstromen (ontvangsten en uitgaven) voor het project sanering buitengebied kunnen als volgt in beeld
worden gebracht:
ONTVANGSTEN
bijdrage gemeente
aanschaf, plaatsing
en vervanging

UITGAVEN

/

Project
Sanering
Buitengebied

subsidies
bijdrage gemeente
uit rioolheffing
bijdrage zuiveringschap
uit Wvo-heffing

'

aanschaf en plaatsing
vervanging
beheer en onderhoud
projectorganisatie

'-

i

balanspost project
sanering buitengebied

Het totaal aan ontvangsten zal in het algemeen niet gelijk zijn aan het totaal van uitgaven. Het verschil is
aangeduid met de balanspost voor het project sanering buitengebied. Opgemerkt wordt dat het in de
geschetste opzet niet uitmaakt of activiteiten al dan niet worden uitbesteed. Als bijvoorbeeld het
zuiveringschap de organisatie van het project voor zijn rekening neemt, dan vloeit de uitgavenpost
'projectorganisatie' terug naar het zuiveringschap.
Voor de gemeente zien de geldstromen er als volgt uit:

ONTVANGSTEN

eenmalige
aansluitkosten

UITGAVEN

-

bijdrage gemeente
\ - - - . " _ aanschaf, plaatsing
en vervanging

--+1

rioolheffing - - - + !

Gemeente

1----+

bijdrage gemeente
uit rioolheffing

} - - -... handhavingskosten

i
balanspost gemeente
sanering buitengebied
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Het gaat in dit gemeentelijk schema om de eenmalige aansluitkosten en de rioolheffing van die percelen die
bij de saneringsoperatie van een !BA-systeem zijn voorzien.
In het financieringsplan is verondersteld dat de saneringsoperatie voor het zuiveringschap budgetneutraal
verloopt (balanspost zuiveringschap is nihil). De extra inkomsten uit Wvo-heffing van de gesaneerde percelen
worden voor een deel gebruikt voor de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden van het zuiveringschap.
Het resterende deel staat ter beschikking van de sanering van het buitengebied.
Om de sanering van het buitengebied sluitend te krijgen dienen de balansposten voor het project en de
gemeente (en het zuiveringschap) te worden gefinancierd uit extra subsidiesen/of door verhoging van de
woonlasten van alle burgers in de desbetreffende gemeente(n). In de verdere analyses wordt de dekking
volledig uit een verhoging van de woonlasten verkregen.
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

verhoging woonlasten
burgers in gemeente --~
extra subsidies

---+1

\---__. balanspost project

Financiële
Dekking
'---------------'

6.1

I - - - - balanspost gemeente

1---+

balanspost zuiveringschap
(=nihil)

Uitgangspunten

De financiële aspecten van de saneringsactiviteiten worden in een zogenaamde cashflow analyse inzichtelijk
gemaakt. In een cashflow worden de uitgaven voor de sanering en de ontvangsten die daarvan het gevolg
zijn in de tijd uitgezet. De uitgaven en ontvangsten variëren in de tijd en daarmee dus ook het overschot of
tekort per jaar. Om toch een eenvoudige vergelijk tussen alternatieven mogelijk te maken zijn de uitgaven en
1
ontvangsten omgerekend naar vaste jaarlijkse bedragen. Men zou kunnen spreken van een 'gemiddelde
exploitatierekening'. Een voorbeeld van een cashflow analyse is gegeven in bijlage 8.
Verder gelden de volgende uitgangspunten:
• Alleen de beperkte lozingen (kleiner of gelijk 10 i.e.) zijn meegenomen.
• De cashflow analyse wordt uitgevoerd exclusief inflatie (het te hanteren rentepercentage in de
becijferingen dient ook exclusief inflatie te zijn).
• Voor de berekeningen is een rentevoet van 4% toegepast (6% rente kapitaalmarkt-/- 2% inflatie).
• De aanleg van de !BA-systemen vindt voor 50% plaats in 2003 en voor 50% in 2004.
• Het beheer en onderhoud per !BA-systeem begint één jaar na aanleg.
• Alle IBA-systemen hebben een afschrijving van 30 jaar voor het bouwkundige werk
• Werktuigbouwkundige onderdelen en elektra worden vervangen tijdens het reguliere onderhoud.
• De kosten voor aanschaf en aanleg van de IBA-systemen worden conform de normbedragen in het
provinciaal ontheffingenbeleid vergoed door de gemeente.
• De gemeente financiert eveneens de vervanging van de systemen .
• De door de !BA-gebruikers betaalde rioolheffing wordt volledig benut voor financiering van de sanering.
• Eventuele verontreinigingsheffing (afhankelijk van de gekozen opzet) wordt voor 2/3-deel aangewend voor
de sanering (overige deel voor reguliere werkzaamheden door zuiveringschap).
• Indien BTW afgedragen moet worden bedraagt dit 19%
Er wordt uitgegaan van 100% deelname door de gebruikers. Bij lagere deelnamepercentages kunnen de
ontvangsten, uitgaven en woonlastenaanpassingen bij benadering evenredig met het deelnamepercentage
worden berekend.

1

De bedragen in de loop van de tijd worden hiervoor contant gemaakt (wat zou de huidige waarde van d eze bedragen zijn). Vervolgens
wordt het vaste jaarlijks bedrag berekend dat nodig is om deze contante waarde te verkrijgen.
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Elementen in de analyse

Uitgaven
De uitgaven zijn als volgt opgebouwd:
• De investeringen voor de aanschaf en aanleg van de IBA-systemen. Deze investeringen zijn afhankelijk
van het type te plaatsen IBA-systeem. Als basisprijzen worden de door Waterway opgegeven prijzen voor
de installatie van 100-300 IBA-systemen gehanteerd. Door grootschalig, op provinciaal niveau, in te kopen
kan korting worden verkregen. Deze is op 5% geraamd. De echte marktprijzen voor !BA-systemen zullen
pas worden gevormd als in 2003 grote vraag naar !BA-systemen ontstaat. Er lijkt een dalende tendens in
de prijsstelling op te treden. De rioleringsmarkt kan hier weer op reageren.
Er wordt in de berekeningen uitgegaan van BTW-betalingen over de investeringen. Er is dus géén
rekening gehouden met het BTW compensatiefonds omdat dit fonds ook leidt tot verminderde
rijksbijdragen uit het gemeentefonds en provinciefonds.
• De kosten voor beheer en onderhoud. Volgens opgave van Waterway is voor een !BA-systeem klasse I
€ 100,= per jaar exclusief BTW aangehouden . Dit onderhoud is inclusief het eenmaal per twee jaar
verwijderen van slib uit de septic tank. Gezien de robuustheid van de systemen is er van vervanging van
werktuigbouwkundige en elektrische onderdelen nauwelijks sprake. Voor !BA-systemen klasse 11 en 111 is
€ 220,= resp. € 370,= per jaar aangehouden. Dit omvat visuele controle, reiniging van cruciale onderdelen
en vervangen van onderdelen. Storingen worden direct verholpen.
Voor beheer en onderhoud is aangenomen dat samenwerking tot een reductie van kosten zal kunnen
leiden (aanname 10%).
• De algemene kosten voor begeleiden van de aanleg en opzetten van het beheer en onderhoud (de
projectorganisatie). In deze post is ook opgenomen: voorlichting, juridische ondersteuning, notariële akten ,
voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. De omvang van deze begeleidingskasten is geraamd op € 900,=
per IBA (circa 10% van de aanschaf en aanlegkosten van een IBA systeem klasse 111. Door samenwerking
binnen de provincie Limburg kunnen de kosten worden gereduceerd tot € 600,= per IBA, bijvoorbeeld door
het ontwikkelen van standaard bestekken , standaard contracten, standaard gebruikersovereenkomsten
e.d.
• De kosten voor handhaving door de gemeente. De handhaving bestaat uit visuele inspectie,
monstername, analyse en verwerking van resultaten en bevindingen. De visuele inspectie en
monstername kan worden gecombineerd met het periodieke beheer en onderhoud. De frequentie van
controles zal moeten worden afgestemd op de bevindingen. Voorlopig wordt uitgegaan van
steekproefsgewijze controle van eens in de vijf jaar. De handhavingskasten per !BA-systeem worden
geraamd op € 30,= per jaar, wat overeenkomt met circa 10% van de jaarlijkse inkomsten uit rioolheffing en
Wvo-heffing. Opgemerkt wordt dat indien de lozer zelf een !BA-systeem plaatst en beheert de
handhavingskasten hoger zullen zijn omdat visuele inspectie en monstername niet kan worden
gecombineerd met beheer&onderhoud. Bovendien is het beheer en onderhoud niet centraal
georganiseerd, wat een verhoogde frequentie van controle zal verlangen .
Ontvangsten
De ontvangsten bestaan uit een aantal componenten :
• De bijdrage van de gemeenten aan de levering en plaatsing van de !BA-systemen. Deze bijdrage is
conform de uitgangspunten gelijk aan de investeringskosten.
• De bijdragen in de vorm van subsidies door het zuiveringschap en de provincie. In de doorgerekende
scenario's is geen bijdrage vanuit het zuiveringschap of provincie voorzien.
• De bijdragen van derden ('subsidies'; zie apart kader).
• De rioolheffing. Het is hierbij de vraag welk deel van de rioolheffing de gemeente wil inzetten voor de
saneringsoperatie. In de scenario's is verondersteld dat de gehele heffing opgelegd aan !BA-gebruikers
voor de sanering beschikbaar is.
De verontreinigingsheffing. Indien het zuiveringschap (mede)beheerder is van het !BA-systeem, kan een
Wvo-heffing worden opgelegd. Er is hierbij geen onderscheid tussen systemen die lozen in de bodem of op
het oppervlaktewater. De lozer van huishoudelijk afvalwater op het !BA-systeem kan, in geval van een
meerpersoonshuishouden, voor drie vervuilingeenheden worden aangeslagen.
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Subsidies en investeringsregelingen
De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies zijn beperkt. Immers, huishoudelijke afvalwaterlozingen
in het buitengebied moeten volgens de regelgeving al worden gesaneerd, dus waarom zou men een
activiteit via subsidies stimuleren die toch al plaatsvindt? De beste mogelijkheid voor subsidie biedt het
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (POP). Daarnaast zijn er voor bedrijven specifieke fiscale
mogelijkheden ten aanzien van milieu-investeringen (VAMIL en MIA).

Subsidies
Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (POP)
Met het POP wordt de herstructurering van de agrarische sector beoogd, met als doel deze sector gereed te
maken voor de toekomst en nieuwe impulsen op het platteland te creëren, mede om het meer aantrekkelijk
te maken voor de inwoners van stad en land. Het plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Rijk en
Provincies en kent zes hoofddoelen, waaronder het omschakelen naar duurzaam waterbeheer. Het Rijk
stuurt het gebiedsgerichte beleid op hoofdlijnen aan. Provincies formuleren vierjarige uitvoeringsprogramma's. De Europese Unie draagt gemiddeld voor bijna 40% bij aan de kosten van de realisatie van
het plan.
Projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren komen in de periode 2002-2006 in aanmerking
voor cofinanciering vanuit het POP. Voorwaarde hierbij is dat de overheden méér doen dan ze wettelijk
verplicht zijn. Het plaatsen van !BA-systemen klasse I komt hier dus niet voor in aanmerking. Alleen als
klasse 11 of 111 systemen worden geplaatst komen de projecten in aanmerking voor subsidie. De totale kosten
voor de extra investering dienen meer dan € 50.000,= te bedragen. Bij een gezamenlijke aanpak van de
sanering wordt deze drempel gemakkelijk overschreden. De subsidie bedraagt 50% van de extra
investeringen.
Jaarlijks is voor dergelijke projecten een gelimiteerd bedrag beschikbaar, daarom geldt" wie het eerst komt,
die het eerst maalt". De aanvragen moeten voor 1 november worden ingediend om nog voor de verdeling
van de gelden van het komend jaar in aanmerking te komen.
De aanvraag moet via de provincie worden aangevraagd bij de Dienst Landelijk Gebied te Maastricht. Dit is
het officiële betaalorgaan voor Europese subsidies naar het POP. De regionale afdelingen beoordelen de
aanvragen en geven vervolgens een advies. Het is raadzaam de projecten vooraf te laten toetsen door de
regionale afdelingen.

CERES
Het CERES programma Noord- en Midden-Limburg, is een Europees Stimuleringsprogramma voor tien
gemeenten in de Peelregio: Venray, Horst a/d Maas, Sevenum, Maasbree, Helden, Meijel, Nederweert,
Roggel, Neer, Heythuysen. De Europese middelen zijn afkomstig uit de zogenaamde EFRO-gelden
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) . Het programma heeft tot doel het ontwikkelen van een
'multifunctioneel platteland' waarbij economische en sociale ontwikkeling wordt gecombineerd met
versterking van natuurlijke, landschappelijke en milieuwaarden. Eén van de maatregelen uit het programma
betreft de ontwikkeling van natuur, water en milieu. De sanering van afvalwaterlozingen in het buitengebied
zou wellicht hieronder geschaard kunnen worden. In het werkdocument van de CERES regeling wordt
echter de nauwe relatie met het POP op een aantal onderwerpen vermeld en aangegeven dat
dubbelfinanciering moet worden voorkomen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zowel uit het POP als het eERESprogramma financiering kan worden verkregen.

lnvesteringsregelingen
VAMIL
De ministeries van VROM en Financiën verzorgen de uitvoering van de VAMIL-regeling. Bedoeling van de
regeling is de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. Vandaar dat investeren
in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen fiscaal extra aantrekkelijk is gemaakt. Sinds 1 september 1991 is de
VAMIL-regeling van kracht en heet officieel Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen.
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Alle ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting
kunnen van de regeling gebruik maken, als ze tenminste investeren in een bedrijfsmiddel dat op de
zogenaamde Milieulijst staat (de actuele lijst is op te vragen bij het Ministerie van VROM).
Dit bedrijfsmiddel mag nog niet eerder gebruikt zijn. Het moet dus gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen. Dankzij
de VAMIL-regeling kunnen ondernemers zelf bepalen wanneer zij de investeringskosten van een !BAsysteem afschrijven. Hoe snel of langzaam, dat bepaalt de ondernemer zelf. Het is zelfs mogelijk de totale
investering al in het jaar van aanschaf volledig af te schrijven. Het voordeel is duidelijk: sneller afschrijven
drukt de fiscale winst en hoeft de ondernemer over dat jaar minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te
betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar juist doordat het betalen van
belasting naar de toekomst wordt verschoven, boekt de ondernemer wel een liquiditeits- en een
rentevoordeel.
In principe kan elke Nederlandse ondernemer van de VAMIL-regeling gebruik maken. Het invullen en tijdig
(binnen drie maanden na aangaan van de koopovereenkomst) opsturen van een meldingsformulier volstaat.
Oe milieu-investeringsaftrek MIA
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,
een financieel voordeel: 15% of 30% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van
de fiscale winst. De milieu-investeringsaftrek drukt dus de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft minder
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te worden betaald. De Milieulijst bepaalt welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de MIA. Voor !BA-systemen klasse 111 geldt een aftrekpercentage van
30%. Voor de overige systemen 15%.

In principe kan elke Nederlandse ondernemer van de Milieu-investeringsaftrek gebruikmaken. De investering
moet, voorzien van een accountantsverklaring, binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting
worden aangemeld bij de Belastingdienst.

Dekking
De saneringsoperatie zelf of de financiering ervan door de gemeente kan leiden tot een tekort of overschot
aan ontvangsten. In het algemeen zal er sprake zijn van een tekort omdat de operatie per definitie percelen
betreft waarvan de sanering van de lozing relatief duur is (anders zou riolering aangelegd zijn). Het tekort kan
vertaald worden in een extra woonlast voor alle huishoudens in de gemeente. Naarmate de saneringsoperatie
goedkoper wordt uitgevoerd en de verhouding tussen het aantal niet-gerioleerde percelen en gerioleerde
percelen kleiner is, zal de extra woonlast geringer of zelfs nihil kunnen worden.

6.3

Scenario's

De cashflow analyse is voor vier scenario's doorgerekend, die ontstaan uit combinaties van de volgende
alternatieven:
• Zelfstandige aanpak van de sanering door de gemeente of
Samenwerking op provinciaal niveau.
• Overal plaatsen van IBA-systemen klasse 111 of
Voldoen aan het wetlelijk minimum.
Scenario 1: sanering door gemeente, plaatsen /BA-systemen klasse 1/1
In dit geval zal er geen extra kwantumkorting kunnen worden gerealiseerd bij de uitvoering van het project en
de aanschaf van de systemen. De kosten zijn verder relatief hoog omdat alle percelen voorzien worden van
een !BA-systeem klasse III.De inkomsten zijn beperkt omdat er geen verontreinigingsheffing kan worden
geïnd.
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Scenario 2: samenwerking binnen de provincie, plaatsen /BA-systemen klasse 111
In dit scenario kunnen ten opzichte van scenario 1 wel kwantumvoordelen worden behaald en kunnen extra
inkomsten worden gegenereerd uit de Wvo-heffing.
Scenario 3: sanering door gemeente, voldoen aan wettelijk minimum
Ten opzichte van scenario 1 zijn in dit geval de investerings-en onderhoudskosten aanzienlijk lager omdat in
veel gevallen volstaan kan worden met een !BA-systeem klasse I.
Scenario 4: samenwerking binnen de provincie, voldoen aan wettelijk minimum
In dit scenario is er sprake van minimale uitgaven en maximale ontvangsten.

De berekeningsgrondslagen van de scenario's voor de cashflow analyse zijn in bijlage 9 opgenomen. Voor de
aantallen !BA-systemen en de investeringskosten zijn de gegevens van het gehele pilotgebied gehanteerd,
voor de lokale lasten zijn de gemiddelden binnen het pilotgebied toegepast.
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De resultaten

De resultaten van de scenarioanalyse voor het pilotgebied zijn weergegeven in onderstaande figuur.
De woonlastenverzwaring (in € per jaar per huishouden) bij de vier scenario's is nogmaals samengevat in
onderstaande tabel:

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Overzicht scenario's pilotgebied
Bedragen in € per jaar
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Project Sanering Buitengebied
Uitgaven
Aanschaf en plaatsing
Vervanging
Begeleidingskosten aanleg
Beheer en onderhoud

407.766
0
39.953
328.893

387.378
0
26.636
296.004

192.099
0
35.340
89.109

182.494
0
23.560
80.198

Totaal uitgaven

776.613

710.018

316.547

286.251

Ontvangsten
Gemeenten
Zuiveringschap
Provincie
Subsidie
Inkomsten uit rioolhefting
Inkomsten uit verontreinigingshefting

367.990
0
0
79.729
136.126
0

338.271
0
0
75.743
136. 126
47.007

222.978
0
0
4.460
120.406
0

201.816
0
0
4.237
120.406
41.579

Totaal ontvangsten

583.846

597.147

347.845

368.039

(192.767)

(11 2.871}

31.298

81.788

Uitgaven
Financiering aanschaf. aanleg. vervanging en begeleiding
Bijdrage aan sanering uit rioolheffing
Handhavingskasten

367.990
136.126
16.800

338.271
136.126
16.800

222.978
120.406
15.060

201.816
120.406
15.060

Ontvangsten
Eenmalige aansluitkosten
Rioolhefting iba-gebruikers

117.508
136.126

117.508
136.126

103.938
120.406

103.938
120.406

(267.283}

(237.563}

(134.100)

(112.938}

9,17
0,00
12,71
0,00

5,37
0,00
11 ,30
0,00

0,00
(1,49}
6,41
0,00

0,00
(3,91)
5,39
0,00

21,88

16,66

4,91

1,49

Cash-flow Project Sanering Buitengebied
Ontvangsten-uitgaven

Gemeente

Cash-flow gemeente t.a.v. sanering
Ontvangsten-uitgaven

Dekking (per huishouden in de gemeente}
Project Sanering Buitengebied, financiering tekort
Project Sanering Buitengebied, baten (=negatief)
Gemeente, financiering tekort
Gemeente, baten (=negatief}

Totaal verhoging lasten per huishouden
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De woonlastenverzwaring voor alle huishoudens binnen de pilotgemeenten (in € per jaar per huishouden) bij
de vier scenario's is nogmaals samengevat in onderstaande tabel:

Woonlastenverzwaring
door sanering buitengebied
(€ per jaar per huishouden)

Alternatief met
milieurendement vergelijkbaar
met riolering
(IBA-systeem-111)

Voldoen aan wettelijk
minimum

Aanpak sanering
door individuele gemeente

22

5

Samenwerking
binnen pilotgebied

17

1Y2

De gehele saneringsoperatie, waarbij overallBA-systemen klasse 111 worden geplaatst, leidt bij samenwerking
binnen de provincie tot een kostenverhoging voor de burgers van circa € 17,= per jaar per huishouden (circa
10% van de huidige riool heffing). De lastenverzwaring komt in het pilotgebied overeen met een jaarlijks
bedrag van € 350.000,=. Het betreft dan 814 !BA-systemen klasse 111 binnen het pilotgebied.
Zonder de gezamenlijke aanpak liggen de lastenverhogingen € 4,= hoger. Indien volstaan wordt met IBAsystemen die voldoen aan de wettelijke eisen kan de saneringsoperatie vrijwel budgetneutraal worden
uitgevoerd en is de verhoging van de woonlasten nihil.
Voor bewoners die niet waren aangesloten op de riolering, geen rioolrecht betaalden, en nu worden ontzorgd
op het punt van de atvalwaterverwerking, betekent de sanering natuurlijk een extra woonlastenverhoging. Zij
gaan eenmalige aansluitkosten, rioolrecht en verontreinigingsheffing betalen.
Een grote onzekere factor in de financieringsanalyse betreft de jaarlijkse kosten voor beheer, onderhoud en
vervanging van kapotte onderdelen. Er zijn nog geen langjarige ervaringen met de systemen, waardoor de
onderhouds- en vervangingskasten slechts geschat kunnen worden op basis van gegevens van de losse
onderdelen. Bovendien kunnen de kosten sterk variëren per systeem, afhankelijk van de eenvoud waarmee
het onderhoud kan worden uitgevoerd en vervanging van onderdelen mogelijk is.
Voor !BA-systemen klasse 111 is in de analyses een post van € 440,= per jaar inclusief BTW gehanteerd voor
beheer, onderhoud en vervanging. Dit is meer dan de som van rioolheffing en verontreinigingsheffing (zo'n
€ 285,=). Aanschaf en plaatsing van de I BA-systemen kan dus niet gefinancierd worden uit de jaarlijkse
heffingen opgelegd aan de !BA-gebruikers.
Wat de werkelijke prijs voor beheer, onderhoud en vervanging zal worden, moet blijken bij aanbesteding van
deze dienst. Het is overigens te overwegen om deze activiteiten binnen de provincie als zuiveringschap zelf
uit te voeren binnen het kader van de af te sluiten lichte gemeenschappelijke regelingen. Over deze
activiteiten is dan in beginsel geen BTW afdracht noodzakelijk. Bovendien is bij het zuiveringschap de
infrastructuur (lokale vestigingen, storingsdienst) en kennis voor het onderhoud aanwezig.
De resultaten van de analyses kunnen per gemeente verschillen. De resultaten voor de drie pilotgemeenten zijn
in bijlage 10 opgenomen. De vertaling van resultaten van de pilot naar provinciale schaal is in bijlage 11
toegelicht.

6.5

Het perspectief van de gebruiker

De gebruiker zal deelnemen aan de centrale aanpak van de sanering als dat voor hem positief uitvalt.
Voordeel voor de gebruiker is in ieder geval dat hij volledig ontzorgd wordt: tegen betaling van de reguliere
heffingen wordt de afvalwaterinzameling en -verwerking volledig uit handen genomen. Daarnaast richt de
centrale aanpak zich op het realiseren van een duurzame aanpak.
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Hoewel natuurlijk duurzaamheid en degelijkheid aansprekende termen zijn, zal veelal de financiële kant van
de aanleg en het beheer van een !BA-systeem een belangrijke rol spelen. Indien de gemeente ontheffing
heeft gekregen voor het aanleggen van riolering kan de gebruiker er voor kiezen te voldoen aan de minimale
wettelijke eisen en het hoognodige beheer en onderhoud te plegen. Zo mogelijk voert hij deelactiviteiten zelf
uit (vb: grondwerk).
Verwacht kan worden dat de gebruikers nadrukkelijk letten op het financiële perspectief. Immers voor hen
betekent zowel het zelf aanleggen van een !BA-systeem als het deelnemen aan de centrale aanpak een
nieuwe kostenpost. Indien hij loost op de bodem betaalt hij momenteel geen heffingen.
Indien de gebruiker er voor kiest om deel te nemen aan de geboden regeling dan betaalt hij in het pilotgebied
aan rioolheffing en verontreinigingsheffing (3 v.e.) ruim € 285,00 per jaar. Tevens betaalt hij eenmalige
aansluitkosten van € 2.650,00. Omgerekend naar jaarlijkse vaste bedragen is dit circa € 435,00 per jaar.
Indien de gebruiker zelf een IBA-1 aanschaft en loost in de bodem zal hij ruim € 4.000,00 moeten investeren
voor aankoop en aanleg. Jaarlijks geeft hij € 120,00 uit aan onderhoud en beheer. Hij betaalt geen rioolrecht
en geen verontreinigingsheffing. De jaarlijkse last voor investering en onderhoud bedraagt in dit geval
€ 335,00. Als het !BA-systeem niet loost op de bodem maar op het oppervlaktewater komt hier bijna € 115,00
aan verontreinigingsheffing bij, maar hoeft geen infiltratievoorziening te worden geplaatst.
Indien de gebruiker een IBA-11 aanschaft zal hij ruim € 7.000,00 investeren en jaarlijks voor onderhoud,
beheer en vervanging ruim € 260,00 uitgeven. Dit komt neer op een jaarlijks vast bedrag van circa
€ 640,00. Bij lozing op oppervlaktewater komt hier weer bijna € 115,00 bij.

Variant
Zelf doen IBA-1 met bodemlozing
Zelf doen IBA-1 met oppervlaktewaterlozing
Centrale regeling
Zelf doen IBA-11 met bodemlozing
Zelf doen IBA-11 met oppervlaktewaterlozing

Jaarlijkse last (€)
335
415

435
640
755

Dit betekent dat het voor de gebruiker alleen financieel interessant is om deel te nemen aan de centrale
regeling indien een IBA-11 (of hoger) geplaatst moet worden. Indien een IBA-1 volstaat, is "zelf-doen" financieel
aantrekkelijk. Hij wordt dan niet 'ontzorgd'.
Opgemerkt wordt dat deze conclusie niet kan worden beïnvloed door de saneringsoperatie goedkoper uit te
voeren. Immers de conclusie is gebaseerd op de reguliere heffingen in de gemeente en niet op de kostprijs
van de saneringsoperatie.
Natuurlijk is het mogelijk om de balans voor de centrale regeling gunstiger uit te laten vallen door geen
eenmalige aansluitkosten in rekening te brengen en/of door de heffingen te verlagen (geen
verontreinigingsheffing). Op deze wijze wordt echter wel afbreuk gedaan aan het gelijkheidsbeginsel: de
buurman die aangesloten is op het riool betaalt deze heffingen immers wel.
Een andere mogelijkheid is om de bewoners die de sanering zelf op willen pakken door middel van het
subsidie-instrument te laten kiezen voor een !BA-systeem klasse 111 met het bijbehorende onderhoud. De
gelden die anders zouden worden gebruikt voor de centrale aanpak kunnen dan voor subsidie worden
aangewend.
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Communicatieplan

7.1

Algemeen

Bij het opstellen van een communicatieplan moet rekening worden gehouden met twee doelgroepen; de
burgers en de bestuurders van de betrokken gemeenten. De burgers moeten geïnformeerd worden over de
wettelijke verplichtingen, de bezoeken, de financiële en materiële bijdragen, die van hen verwacht wordt voor
de sanering van de afvalwaterlozingen. Het is belangrijk de bewoners goed te informeren, vanwege de nauwe
betrokkenheid bij de gehele operatie en veel bewoners zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de wettelijke
verplichtingen. Daarnaast is informatie belangrijk voor het creëren van draagvlak bij de bewoners voor de
integrale aanpak.
Ook in het geval dat de gezamenlijke overheden de sanering niet integraal aanpakken moeten de bewoners
worden geïnformeerd. In dat geval zij zelf een doelmatige voorziening aanleggen.Van de volgende
communicatiemogelijkheden kan gebruik worden gemaakt:
•
•
•
•
•
•
•

persoonlijke brieven aan de betrokkenen;
persberichten in huis-aan-huisbladen;
nieuwsbrief;
informatieavonden;
persoonlijke contacten;
internetsite;
telefonische informatielijn.

De bestuurders moeten geïnformeerd worden over de wettelijke verplichtingen, de mogelijke alternatieven,
subsidiemogelijkheden en de standpunten van de overige betrokken overheden.

7.2

Communicatieactiviteiten

Brief aan bewoners
In een brief aan de bewoners, die verzonden wordt door de gemeente, worden zij op de hoogte gesteld van
activiteiten die de komende periode worden uitgevoerd. In de brief wordt kort en bondig de noodzakelijke
achtergrondinformatie verstrekt. De bewoners worden tevens uitgenodigd voor de informatieavonden, die de
gemeente, bijvoorkeur, samen met de waterkwaliteitsbeheerder organiseert.
Brochure
In een aantrekkelijk vormgegeven brochure wordt in het kort aangegeven welke stappen de gemeente gaat
ondernemen, wie daarbij betrokken zijn en de achtergronden van de voorgenomen acties. In de brochure
wordt op een eenvoudige wijze de wetgeving toegelicht en de verschillende saneringsmogelijkheden. De
brochure wordt zo mogelijk naar de betrokken bewoners verzonden of tijdens de informatieavonden uitgereikt.
Nieuwsbrief
Afhankelijk van de omvang en de doorlooptijd van het saneringtraject, kan de gemeente overwegen een
nieuwsbrief uit te geven. In de nieuwsbrief wordt minimaal een keer per kwartaal de voortgang van het
saneringstraject weergegeven.
Internet
In plaats van of naast de nieuwsbrief kan de actuele stand van zaken ook worden weergegeven op de
website van de gemeente.
Telefonische informatielijn
Gedurende de gehele looptijd van het saneringstraject kan de gemeente een telefonische informatielijn
openstellen. Hier kunnen de bewoners vragen stellen over specifieke zaken met betrekking tot de saneringen
van de afvalwaterlozingen.
Informatieavonden
Doel: duidelijke, beknopte en praktische informatie en kennis overdracht, waarbij de aanwezigen de kans
krijgen om zowel schriftelijk als mondeling vragen te stellen of opmerkingen te maken.
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Tijdens de informatieavonden geeft de gemeente een toelichting op de door haar voorgenomen activiteiten.
Hierbij wordt zij ondersteund door de betrokken waterkwaliteitsbeheerder, het bureau dat de
voorbereidingswerkzaamheden begeleidt en eventueel de provincie. De bewoners worden op deze wijze de
mogelijkheid geboden om nadere vragen te stellen en kennis te maken met de verschillende betrokkenen.
De informatieavonden worden door veel bewoners aangegrepen om de discussie aan te gaan met de
wethouder en ambtenaren. Het is belangrijk om de informatieavonden goed voor te bereiden en de
betrokkenen moeten allen zoveel mogelijk op een lijn zitten voor wat betreft de voorgenomen aanpak.
Bewoners die niet op één van de informatieavonden aanwezig kunnen zijn, maar wel de informatie wensen
moet de gelegenheid worden geboden op een andere avond te komen of d.m.v. een persoonlijk gesprek
geïnformeerd worden.
Per informatieavond worden maximaal 100 perceeleigenareni-bewoners uitgenodigd. Van de
informatieavonden wordt een verslag gemaakt dat naderhand verzonden wordt aan de aanwezigen, die zich
aangemeld hebben via de presentielijst.
Huisbezoeken
Voorafgaande aan de huisbezoeken wordt met de betrokken bewoners telefonisch een afspraak gemaakt
voor een geschikt tijdstip en datum voor de inventarisatie van de perceelsgegevens op locatie. Tijdens het
huisbezoek wordt de huidige lozingssituatie, eventuele obstakels en verharding vastgelegd op tekening en
worden afspraken gemaakt over de meest geschikte plaats voor de pompput of het !BA-systeem. Ook bieden
de huisbezoeken de bewoners de mogelijkheid nadere vragen te stellen.
Persbericht
Nadat de gegevens van de inventarisatie zijn verwerkt in het afvalwatersaneringsplan zal het
gemeentebestuur een beslissing moeten nemen over de verdere aanpak. In overleg met de betrokken
overheden zal de gemeente moeten aangeven hoe zij de sanering van afvalwaterlozingen ter hand willen
nemen.
De bewoners dienen geïnformeerd te worden over de voortgang van het project. In een persbericht kunnen
de conclusies van het afvalwatersaneringsplan worden weergegeven. Tevens kan inzicht worden gegeven
van het verdere besluitvormingstraject.
Toelichting gemeentebestuur
Voor een goed afgewogen besluitvorming is het aan te bevelen om het afvalwatersaneringsplan nader toe te
lichten in de raadscommissies.
Persbericht
Nadat het gemeentebestuur een definitief besluit heeft genomen moet dit bekend worden gemaakt via een
persbericht in de huis-aan-huisbladen en regionale kranten.
Brief aan bewoners
In een brief aan de bewoners, die verzonden wordt door de gemeente, worden zij op de hoogte gesteld van
het besluit van het gemeentebestuur en aangeven waar eventueel nog riolering wordt aangelegd en welke
percelen in aanmerking komen voor !BA-systemen. De bewoners kunnen aangeven of zij akkoord gaan met
het door de gemeente voorgestelde !BA-project. Tevens worden zij uitgenodigd voor een tweede
informatieavond.
Informatieavonden
Doel: de bewoners informeren over het besluit van het gemeentebestuur en doornemen van
uitvoeringsplanning.
Voordat met de uitvoering van start wordt gegaan moeten de bewoners opnieuw geïnformeerd worden over
de uitvoering van de werkzaamheden. Per uitvoeringseenheid (meestal meerdere clusters) worden de
bewoners uitgenodigd. Tijdens deze informatieavonden worden de bewoners geïnformeerd over de
definitieve data waarop de aannemer bij de verschillende percelen aan het werk gaat.
De bewoners kunnen dan hun werkzaamheden waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn inplannen of opdracht
geven aan derden om deze werkzaamheden uit te laten voeren.
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Zakelijk recht
Voordat de daadwerkelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd moeten de overeenkomsten tussen
gemeente en perceelseigenaren worden afgesloten. In de overeenkomsten worden afspraken gemaakt over
eigendomsverhoudingen, eenmalige eigen bijdrage, jaarlijkse afvalwaterheffing en wordt de toegang tot de
systemen geregeld, voor beheer en onderhoud.
De perceelseigenaren krijgen een overeenkomst toegestuurd van de gemeente. Indien perceelseigenaar
akkoord gaat met de aanbieding van de gemeente moet de overeenkomst getekend worden teruggezonden.
Eventueel wordt door of namens de gemeente, een afspraak gemaakt met de perceelseigenaar voor het
tekenen van de overeenkomst.
Aanleg systemen
Nadat de systemen zijn aangelegd, krijgen de bewoners specifieke informatie over de geplaatste systemen.
Tevens worden de bewoners geïnformeerd over de definitieve opleveringsdatum.
Beheer en onderhoud
Nadat de definitieve oplevering heeft plaatsgevonden krijgen de bewoners een brief, waarin is aangegeven
hoe het beheer en onderhoud van de systemen is geregeld. Daarbij wordt informatie gegeven over het
gebruik, de frequentie van het onderhoud, verantwoordelijke overheid en bij wie eventuele storingen of
klachten moeten worden gemeld.
Tevens is het aan te bevelen een speciaal telefoonnummer beschikbaar te stellen voor eventuele storingen of
klachten.

7.3

Communicatietraject

In de vorige paragraaf zijn de communicatieactiviteiten beschreven. De communicatieactiviteiten worden
afgezet tegen de planning van de ontwikkeling en uitvoering van het saneringsproject. Ook de periode na
realisatie van het project en de opstart van gebruik wordt in dit traject meegenomen.
De opbouw van het communicatie traject is als volgt:

T=O
T=1
T=2
T=3
T=4
T=5
T=6
T=7

Start van het project. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat er binnen de gemeente besloten is om
de sanering ter hand te nemen.
De fase waarin de bewoners op de hoogte gebracht worden van de aanpak van de sanering.
De fase waarin op locatie met individuele burger gegevens worden verzameld.
De fase waarin verwerkte gegevens hebben geleid tot een keuze.
De fase waarin de gemaakte keuzes worden uitgewerkt in een realisatieplan.
De fase waarin de uitvoering plaats heeft.
De fase waarin de systemen in gebruik worden genomen.
Als gebruik is ingeburgerd, gebruiksevaluatie.

Algemeen:
Het is aan te bevelen een deel van de internetsite van de gemeente te benutten om het saneringsproject te
volgen en op geregelde basis voortgang te melden via deze site.
Op deze site dienen responsmogelijkheden te zijn waar mensen met vragen terechtkunnen.
Tevens bevelen we een telefonische informatielijn aan waar betrokkenen met vragen terecht kunnen en welke
gebruikt wordt tijdens de uitvoeringsfase als contactlijn.
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Soort uiting

Doelgroep

T =0
T=0

Persbericht waarin besluiten gemeenten worden toegelicht .......................... Alle inwoners gemeente
Opzetten van internet omgeving voor project.. ............................................... Alle inwoners gemeente

T =1
T =1
T =1
T =1

Uitwerking aanpak in brochure ....................................................................... Betrokken inwoners
Persoonlijke brief naar bewoners ................................................................... Betrokken inwoners
lnformatieavonden .......................................................................................... Betrokken inwoners
Daar waar zinnig en nuttig met persberichten ondersteunen ......................... Alle inwoners

T =2

Huisbezoek ..................................................................................................... Betrokken inwoners

T =3
T=3
T=3

Toelichting gemeentebestuur ......................................................................... B&W, raad
Persbericht met besluiten ............................................................................... Alle inwoners
Uitvoeringsbesluit ........................................................................................... Alle inwoners

T=4
T=4
T=4
T=4

Informatieavonden om aanpak te tonen ......................................................... Betrokken inwoners
Projectplanning ............................................................................................... Betrokken inwoners
Contractafspraken over gebruik en plaatsing ................................................. Betrokken inwoners
Persbericht indien wenselijk ........................................................................... Alle inwoners

T =5
T =5

Eerste plaatsing in persbericht ....................................................................... Alle inwoners
Afspraken planning bewoners ........................................................................ Opdrachtgever,

T =5
T =5

Voortgang uitvoering ....................................................................................... Opdrachtgever
Gebruiksaanwijzing bij specifieke systemen .................................................. Betrokken inwoners

T =6
T =6

Oplevering individuele systemen .................................................................... Betrokken inwoners,
opdrachtgever
Persbericht bij afsluiting .................................................................................. Alle inwoners

T =7
T =7
T=7

Beheer en onderhoud afspraken .................................................................... Betrokken burgers
Helpdesk/informatielijn ................................................................................... Betrokken burgers
Persbericht na periode van bijv. 1 jaar na oplevering systemen .................... Alle inwoners

Met bovenstaand overzicht van fasen wordt de leidraad gegeven voor de verschillende
communicatiemomenten. De fysieke invulling van de boodschappen wordt per project ingevuld.

7.4

Communicatie vervolgtraject

De communicatie bij de pilotgemeenten is verlopen volgens het hiervoor beschreven communicatieplan. De
bewoners zijn door middel van brieven en informatieavonden geïnformeerd over de aanpak.
Nadat de projectgroep het plan van aanpak heeft goedgekeurd, moeten de afzonderlijke gemeenteraden een
besluit nemen over de wijze waarop zij de ongezuiverde lozingen willen gaan saneren. Om tot een heldere
besluitvorming te komen wordt geadviseerd om een presentatie te geven in de raadscommissie of de
voltallige gemeenteraad.
Nadat de gemeenteraden hierover en besluit hebben genomen, moeten de bewoners worden geïnformeerd
over de voortgang van het project doormiddel van een persbericht.
De voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen in gang worden gezet (onderdeel 3
van het stappenplan [bijlage 3]) en daarmee ook de communicatie met de bewoners. Naast het persbericht
moeten de bewoners persoonlijk worden geïnformeerd over het besluit dat het gemeentebestuur heeft
genomen en de consequenties daarvan.
Een intensieve communicatie is noodzakelijk om het voldoende draagvlak te verkrijgen bij de bewoners.
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Zij moeten in dit stadium een definitief besluit nemen over deelname aan het saneringsproject en de
overeenkomst met de gemeente ondertekenen. Eventueel moeten de bewoners in de gelegenheid worden
gesteld om de overeenkomst nader toegelicht te krijgen.
Zodra bekend is de deelnemers bekend zijn kan een uitvoeringsplanning worden opgesteld en kunnen
informatieavonden worden voorbereid.
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Uniforme overeenkomsten

Bij de sanering van ongezuiverde afvalwaterlozingen zullen naast de aanleg van riolering ook !BA-systemen
worden geplaatst. In tegenstelling tot de pompputten van de riolering worden !BA-systemen bijna altijd op het
terrein van de gebruiker geplaatst.
De !BA-systemen zijn eigendom van de gemeente en worden geplaatst op het grondgebied van particulieren,
daarom is het noodzakelijk om hierover afspraken te maken tussen de betrokken partijen en deze vast te
leggen in overeenkomsten . Deze afspraken hebben betrekking op de eigendomsverhouding, toegang tot
particulier terrein, het uitvoeren van onderhoud en eventueel herstel van schade als gevolg van
onderhoudswerkzaamheden.
Gezien het formele karakter en de juridische gevolgen van deze overeenkomsten moeten deze worden
bekrachtigd met een notariële akte, met als bijlage een situatietekening.
Naast de overeenkomst tussen gemeente en gebruiker moet er ook een overeenkomst worden afgesloten
tussen de formele beheerder (gemeente, waterkwaliteitsbeheerder of !BA-organisatie) van het !BA-systeem
en de organisatie die de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van het beheer en onderhoud.
Indien de gemeente eigenaar is van het !BA-systeem en het formele beheer en onderhoud wordt
overgedragen aan de waterkwaliteitsbeheerder dan moet in een onderlinge overeenkomst afspraken worden
gemaakt over de verantwoordelijkheden en verdeling van kosten bij vervanging van onderdelen.
De overeenkomsten zijn als modellen opgesteld, afhankelijk van de gekozen organisatievorm kunnen de
partijen, die bij de overeenkomst zijn betrokken, worden genoemd. In de overeenkomst moet ook de
capaciteit van het !BA-systeem worden genoemd. De exacte invulling kan pas later plaatsvinden. De tarieven
en condities moeten per gemeente nader worden ingevuld.
De volgende voorbeeld overeenkomsten zijn als bijlagen toegevoegd (bijlage 12)
1.
Opstalrecht; gemeente- gebruiker, eenmalige bijdrage, jaarlijkse rioolheffing
2.
Opstalrecht; gemeente - gebruiker , eenmalige bijdrage, jaarlijkse rioolheffing, verontreinigingsheffing
3.
Overeenkomst beheer en onderhoud tussen gemeente en waterkwaliteitsbeheerder
4.
Beheer en onderhoud; basisovereenkomst
(Overeenkomst tussen beheer en onderhoudsorganisatie en gemeente of waterkwaliteitsbeheerder)
5.
Beheer en onderhoud; behorend bij 3. basisonderhoud ++++ huishoudelijk afvalwater
6.
Beheer en onderhoud; behorend bij 3. basisonderhoud ++++ huishoudelijk met beperkt
bedrijfsafvalwater
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Conclusies en aanbevelingen

De wetgeving omtrent de sanering van de ongezuiverde lozingen is complex. Bij de sanering moet rekening
worden gehouden 4 verschillende wetten en daarnaast hebben de provincies en waterkwaliteitsbeheerders
aanvullend beleid geformuleerd. Bovendien worden verschillende partijen verantwoordelijk gesteld voor de
uitvoering van de sanering. Deze situatie heeft de afgelopen jaren geleid tot veel overleg, maar heeft nog
weinig resultaat opgeleverd.
Het initiatief van de Stuurgroep Waterketen Limburg gaat zelfs verder dan de doelstellingen die het ministerie
van VROM heeft vastgelegd in de notitie 'afvalwater buitengebied'. De notitie roept de betrokken overheden
op om gezamenlijk de sanering van de ongezuiverde lozingen aan te pakken. Daarbij wordt in eerste instantie
de regierol bij de gemeente gelegd.
Als belangrijkste randvoorwaarden worden in de notitie genoemd; gelijke behandeling van alle burgers binnen
de gemeente, verantwoordelijkheid voor de sanering bij de overheden, milieuhygiënisch verantwoorde
oplossingen, de stijging van de lokale lasten beperkt houden en het beheer van de voorzieningen goed
organiseren.
Door de verantwoordelijkheid van de afvalwatersanering bij de overheden te leggen wordt de inzet van
handhaving door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders beperkt. De gemeenten moeten immers de regels
van het Lozingenbesluit bodembescherming, inclusief het uitvoeringsbesluit (bodem) handhaven en de
waterkwaliteitsbeheerder de regels van de Lozingenbesluit Wvohuishoudelijke lozingen (oppervlaktewater).
Aanbevolen wordt bij de keuze voor de te treffen voorzieningen rekening te houden met de milieukwaliteiten
van de omgeving. In kwetsbare gebieden riolering of klasse 111 !BA-systemen en in nietkwetsbare gebieden
riolering of klasse 11 IBA-systemen. In die gebieden waar de individuele lozing geen merkbare invloed heeft op
de milieukwaliteit van de omgeving kan eventueel worden volstaan met een klasse IIBA-systeem.
De recente wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren maakt het mogelijk om bij lozingen via
een !BA-systeem klasse 11 of 111 een korting op de verontreinigingsheffing te geven. De korting van 2
vervuilingeenheden wordt beschikbaar gesteld aan de beheerder van het systeem.
Is de lozer zelf de beheerder dan heeft deze recht op de korting. In het geval dat de gemeente de beheerder
is van het !BA-systeem, wordt de gemeente beschouwd als de belastingplichtige en krijgt van de
waterkwaliteitsbeheerder een heffing opgelegd van een vervuilingeenheid. De bewoner van het perceel, die
op het IBA-systeem loost wordt niet meer belast door de waterkwaliteitsbeheerder. De gemeente moet in dit
geval de "verontreinigingsheffing" verrekenen met de lozer via een private overeenkomst.
Wordt de waterkwaliteitsbeheerder de beheerder van het !BA-systeem dan kan deze de lozer belasten met
een verontreinigheffing van 3 vervuilingeenheden op grond van de Wvo.
Het ligt in de rede dat de gemeente samen met de waterkwaliteitsbeheerder het beheer en onderhoud
verzorgen van de IBA-systemen. De gemeente legt de lozer een heffing op in het kader van het rioolrecht en
de waterkwaliteitsbeheerder legt de reguliere verontreinigingsheffing op. Daarmee wordt recht gedaan aan
het streven naar een gelijke behandeling van alle burgers.
Voor een doelmatige sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen is een goede voorbereiding
essentieel. Daarbij vormt de communicatie met de bewoners een cruciaal onderdeel. Door middel van een
bezoek op het perceel ontstaat een direct contact met de bewoner. Dit is het moment om nog een keer
duidelijk te maken wat er gaat gebeuren en de locatiespecifieke problemen te bespreken.
Met de verzamelde gegevens van de inventarisatie kan een vrij nauwkeurige inschatting worden gemaakt van
de kosten per perceel van !BA-systemen.
De sanering van de lozingen in het buitengebied is een veel omvattend project, daarvoor is het belangrijk te
werken met een stappenplan waarmee het gehele traject inzichtelijk wordt gemaakt. Parallel aan het
stappenplan moet een communicatieplan worden opgesteld.
De gemeenten eigenaar worden van de IBA-systemen moet per perceel een zakelijk recht worden gevestigd.
In de overeenkomst met de bewoner moeten concrete afspraken worden gemaakt over het gebruik en
verantwoordelijkheden . De inhoud van de overeenkomsten is afhankelijk van de gekozen organisatievorm.
Deelname aan een saneringsproject, op initiatief van de overheden, is voor de lozer niet verplicht.
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De wijze waarop de gemeenten de aanleg en het beheer van riolering hebben georganiseerd is zeer divers.
Dit geldt ook voor de hoogte van de bedragen die van de rioolrechten . De ze diversiteit leidt er toe dat per
gemeente een afvalwatersaneringsplan moet worden opgesteld. Dit biedt de individuele gemeenten de
mogelijkheid te kiezen voor een saneringsvorm die past bij de gemeentelijke visie.

Indien volstaan kan worden met een IBA-systeem klasse I is de optie zelf-doen goedkoper dan participeren in
een centraal aangeboden regeling, waarbij de gebruiker eenmalig aansluitkosten en jaarlijks riool- en
verontreinigingsheffingen betaalt. Dit geldt met name indien het gezuiverde water wordt geloosd op de bodem
en de gebruiker de aanleg voor een deel zelf ter hand neemt. Er ontstaat dan een situatie waarbij niet overal
binnen de provincie een voorziening is getroffen met een kwaliteit vergelijkbaar met die van riolering en
centrale zuivering.
Van de geschetste organisatievormen lijkt de lichte gemeenschappelijke regeling het meest geschikt. Hierbij
wordt als kanttekening opgemerkt dat een efficiënte aanpak van de sanering van afvalwaterlozingen in het
buitengebied met oog voor de belangen van burgers en lokale overheden eerder een kwestie is van goed
organiseren en communiceren dan van het kiezen van de meest geschikte organisatievorm. Een lichte
gemeenschappelijke regeling biedt geen garantie op succes. Het is wel een organisatievorm die succes
mogelijk maakt.
Gemeenten en Zuiveringschap zijn de meest betrokken overheidspartijen bij de sanering. Door de provinciale
schaal waarop het Zuiveringschap opereert, ligt het voor de hand als het Zuiveringschap het initiatief neemt bij de
gezamenlijke sanering van het buitengebied binnen de provincie.
De natuurlijke samenwerking bij de sanering van afvalwaterlozingen ligt tussen waterkwaliteitsbeheerders en
gemeenten. Hier ligt een belang in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. De samenwerking
tussen gemeenten onderling ligt meer op het terrein van eenduidige werkwijze en procedures. Met een
eenduidige aanpak wordt schaalvoordeel gecreëerd op het gebied van inkoop en efficiency op het gebied van
voorbereiding en uitvoering.
Daarnaast kan ook voordeel worden verkregen bij het beheer en onderhoud van de IBA-systemen en
riolering.

Aanbevelingen:
•
•
•
•
•

samenwerking organiseren, zonder zware organisatie;
een goede intensieve voorbereiding is het halve werk;
zowel in de voorbereiding als de uitvoering, moeten gemeenten deelgenoot zijn van de uitvoering;
streven naar een gebiedsgerichte aanpak, waarmee een aantrekkelijk alternatief (financieel) voor de
lozer kan worden aangeboden;
intensieve communicatie met de burger is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak.
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BIJLAGE 1

Stroomschema Lozingenbesluit

AMvB : Lozingenbesluit W.V.O. huishoudelijk afvalwater
Omvangrijk lozen: 10 < ie < 200*
~,

Aantal inwonerequivalenten
10 <ie< 25
afstand tot riolering< 100 m**

•

Bestaande
lozing

•

Nieuwe
lozing

•
•

•
•
•
•

•

Bestaande
lozing

A.R.=
lozingsverbod

Geen overgangsregeling

Aantal inwonerequivalenten
100 <ie< 200
afstand tot riolering < 3000 m**

Aantal inwonerequivalenten
50 <ie< 100
afstand tot riolering < 1500 m**

Nieuwe
lozing

Bestaande
lozing

•

•

Nieuwe
lozing

A.R.=
lozingsverbod

Geen overgangsregeling

•

•
•
•

Nieuwe
lozing

Bestaande
lozing

+

A.R.=
lozingsverbod

~,

~,

•
•

Aantal inwonerequivalenten
25 <ie< 50
afstand tot riolering < 600 m**

~,

.

A.R.=
lozingsverbod

Geen overgangsregeling

Geen overgangsregeling
~,

~,

Absoluut lozingsverbod
tenzij overwegende bezwaren waardoor geen aansluiting op de riolering mogelijk is, dan;
Aloemene Reoels van toepassinQ =lozen via IBA-systeem afhankelijk van de doelstelling/functie van het oppervlaktewater

.....

Riolering aanwezig

•

art. 1 W.V.O. vergunning en
voorgeschreven voorziening
aanwezig:
tot 1-3-2007

"""'1111

•

alle andere gevallen:
tot 1-3-2000

N.B.: gedurende de overgangstermijnen blijven de
verguningvoorschriften- indien aanwezig- van
toepassing
Bron: Zuiveringschap Limburg

•

overgangsregelingen

........

Aanleg riolering na 1-3-1997
(uitbreidende riolering)

•

Art. 1 W.V.O. vergunning en
voorgeschreven voorziening
aanwezig: 10 jaar gerekend vanaf
tijdstip dat aansluiting op riolering
mogelijk is. (zie bijlaoe 1)

•

Alle andere gevallen:
3 jaar gerekend vanaf tijdstip
dat aansluiting op riolering
mogelijk is (zie bijlage 1)

* voor lozingen van meer dan 200 ie geldt voor bestaande en nieuwe
omvangrijke lozingen de vergunningplicht

** is de afstand groter of gelijk aan respectievelijk, 100, 600, 1500 of 3000 m
dan geldt voor bestaande en nieuwe omvangrijke lozingen de vergunningJ

AMvB: Lozingenbesluit W.V.O. huishoudelijk afvalwater
Niet toepassing voor (art. 3, lid 2 en 3):
• lozingen van meer dan 200 ie
• nieuwe beperkte lozingen bij een afstand
van meer dan 40m tot de dichtstbijzijnde
riolering
• omvangrijke lozingen waarbij de afstand
tot de dichtstbijzijnde riolering ten minste
bedraagt:
1. 100m bij 10 <ie< 25
2. 600m bij 20 <ie< 50
3. 1500m bij 50 <ie< 100
4. 3000m bij 100 < ie < 200

GeregeldinW.V.O.-vergunning
(nader in te vullen= beleidsvrijheid)

Wel van toepassing voor lozingen van huishoudelijk afvalwater t/m 200 ie
(art. 5 en 6)

Omvangrijk lozen : 10 < ie < 200 ie
(zie bijlage 2)

Beperkt lozen:.::; 10 ie

Datstand tot riolering> 40m

Dafstand tot riolering .::;_ 40m

bestaande lozing
(voor 1-3-1997)

Nieuwe lozing

Absoluut lozingsverbod
Ten zij overwegende bezwaren waardoor geen
aansluiting op de riolering mogelijk is, dan

Bestaande lozing
(voor 1-3-1997)

Algemene Regels (A.R.)
A.E.D.
: IBA 6m3
A.E.D. +bijz. functie : IBA+
(nadere eisen in aparte beschikking
per lozingsactiviteit)

S.E.D.
Bestaande lozing:
Algemene regels (A.R.) van
toepassing = lozen via
IBA-systeem

Nieuwe lozing

: IBA+

(nadere eisen in aparte beschikking
per lozingsactiviteit)

Dovergangsregeling bij:
DIBA < 3m3 tot 1-3-2000
IBA 6m3 tot 1-3-2002

Vergunningplicht
saneringsverplichting op
basis van !BA-systeem,
afhankelijk van functiedoelstelling van het
oppervlaktewater

Nieuwe lozing:
lozingsverbod
Dovergangsregeling bij:
DIBA < 3m3 tot 1-3-2000

Geen overgangsregeling

Meldingsplicht
voor 1-3-1998
Meldingsplicht voor 1-3-1998
Aanleg riolering na 1-3-1997 en IBA 6m3 aanwezig dan overgangsregeling
5 jaar gerekend vanaf het tijdstip dat aansluiting op het moment dat de
feitelijke aanleg en ingebruikname van deze riolering plaatsvindt. Geen
overgangsregeling bij geen of onvoldoende voorziening, in dat geval
direct aansluiten op de riolering .

Verklaring:

o afstandscriteria: voor bestaande lozingen gerekend vanaf het
gedeelte van het gebouw waar afvalwater vrijkomt, voor nieuwe
lozingen gerekend vanaf de kadastrale grens.

o Indien riolering aanwezig

N.B. : de verleende W.V.O.-verguningen vervallen van rechtswege

[] IBA .$. 3 m3 wordt aangemerkt als geen of onvoldoende voorziening

Bron: Zuiveringschap Limburg

A. E.D.= oppervlaktewater met algemeen ecologische doelstelling
S.E.D. =oppervlaktewater met specifiek ecologische doelstelling

WATERWAY"

BIJLAGE 2

Randvoorwaarden notitie VROM

RANDVOORWAARDEN NOTITIE VROM

(1)
gelijke inspanning lozer
Om te komen tot een meer integrale aanpak zal het zo moeten zijn dat van de lozer een
gelijke bouwkundige inspanning wordt gevraagd. Hiermee wordt bedoeld dat niet méér wordt
gevraagd dan het realiseren van een aansluiting op het aangeboden aansluitpunt dat zich
ofwel op het gemeentelijk riool ofwel op een IBA-systeem bevindt. Hierbij wordt ook het I BAsysteem door of vanwege een overheidsorganisatie (de gemeente of de waterbeheerder)
geplaatst en beheerd.
(2)
milieuhygiënisch verantwoorde oplossing
Om te komen tot een milieuhygiënisch verantwoorde oplossing bepaalt de gemeente zelf of
er in het buitengebied riolering komt dan weiiBA-systemen. De oplossing moet voor wat het
milieurendement betreft (bijvoorbeeld een gebiedsgerichte emissie reductie) tenminste
gelijkwaardig zijn aan en voor wat betreft de jaarlijkse lasten goedkoper zijn dan de oplossing
gestoeld op het provinciale ontheffingenbeleid en/of de DUIV brief 1 en moet de instemming
hebben van alle betrokken partijen.
(3)
lokale lasten
De totale kosten in het buitengebied bij de integrale aanpak door de gemeente moeten
worden geminimaliseerd en door de gebiedsgerichte optimalisatie lager zijn dan bij
toepassing van de criteria uit de DUIV brief. Over de effecten hiervan op de lokale lasten
kunnen echter geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan.
(4)
gelijke behandeling burger
Om te komen tot een zoveel als mogelijk gelijke financiële behandeling is het nodig van de
lezers in het buitengebied een gelijke bijdrage voor de investering ten behoeve van de
sanering van afvalwater te vragen ongeacht of het nu gaat om de aanleg van riolering of de
realisatie van een !BA-systeem. Tevens moet in beide gevallen (riolering of !BA-systeem)
aan de lozer een zoveel als mogelijk gelijk jaarlijks bedrag in rekening worden gebracht voor
de verwijdering en de behandeling van het afvalwater.
(5)
het professioneel beheer van /BA -systemen
Om te komen tot een betrouwbaar beheer van IBA-systemen is het wenselijk dat de
gemeente ook voor de organisatie van het beheer van IBA-systemen de regierol vervult en in
overleg met de lezers een overeenkomst sluit inzake het beheer van de IBA-systemen
waarbij onder meer toegang tot het IBA-systeem, het betreden van particulier terrein en de
financiële aspecten worden geregeld.
integrale oplossing
Bij de analyse van het probleem wordt duidelijk dat voor een integrale oplossing voorwaarde
is dat één overheidsinstantie de centrale regie voert. De provincie staat te ver af van de
lokale activiteiten en valt daarmee af. Het waterschap zou een optie kunnen zijn gelet op zijn
collectieve zuiveringstaak. In het voorgestelde artikel 15a van de Wvo waarin deze taak
wordt vastgelegd, is een mogelijkheid opgenomen het beheer van een zuivering door de
gemeente te laten plaatsvinden.
Aangezien de gemeente de rioleringstaak in het buitengebied verzorgt en de gemeente het
beste toe in staat wordt geacht zorg te dragen voor een zoveel als mogelijke gelijke
behandeling van haar burgers is de gemeente aangewezen instantie voor de centrale regie.
Mocht de gemeente de regierol niet oppakken dan kan het waterschap in overleg met de
gemeente deze rol ook vervullen.

1

27 juni 2000, kenmerk 1819 WW/SW

Rekening houdend met de geschetste randvoorwaarden kan een integrale oplossing er als
volgt uitzien:
• De gemeente gaat de centrale regierol vervullen voor de sanering van het afvalwater in
het buitengebied. Dit houdt in dat de gemeente initiatiefnemer is en de regie heeft bij de
planvorming, de planrealisatie, het beheer (van riolering en !BA-systemen) en het
vaststellen en innen van de benodigde geldstromen. Bij de opstelling van het plan maakt
de gemeente de afweging of er riolering wordt aangelegd of dat er IBA-systemen worden
geplaatst (al dan niet voor gemeenschappelijk gebruik). Vertrekpunt bij deze afweging is
de DUIV brief waarbij nu echter ruimere criteria inzake het omslagpunt en de ondergrens
van de te treffen voorzieningen gemotiveerd in beschouwing kunnen worden genomen.
Door bij het plan aansluiting te zoeken bij de voorwaarden uit deze brief, is gezamenlijke
afstemming en goede samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie
verzekerd. Dit is tevens een vanzelfsprekende randvoorwaarde. Het uiteindelijke plan
behoeft de instemming van zowel het waterschap als de provincie.
• De gemeente draagt vervolgens zorg voor de uitvoering van het plan. In situaties waarbij
!BA-systemen worden geplaatst, sluit de gemeente met de lozers overeenkomsten over
plaatsing, toegankelijkheid, betreden terrein en dergelijke en over het beheer van de
installatie.
• Het beheer van !BA-systemen zal moeten plaatsvinden door of in opdracht van de
gemeente of door de waterbeheerder. Gelet op de beschikbaarheid van kennis lijken
private organisaties en de waterbeheerder hiervoor goed toegerust.
• Bij plaatsing van een IBA-systeem wordt de lozer financieel zoveel als mogelijk hetzelfde
behandeld als degene die wordt aangesloten op de riolering (bijvoorbeeld gelijke hoogte
eigen bijdrage). Ook de jaarlijkse kosten die in rekening worden gebracht, zijn voor
aangeslatenen op de riolering en lozers op IBA-systemen zoveel als mogelijk gelijk.
• Ter realisatie van de integrale oplossing zullen in onderling overleg met betrokken partijen
afspraken over de financiering (zowel aanleg als beheer) en over de hiermee gepaard
gaande geldstromen moeten worden gemaakt. De bronnen die hier in beginsel voor ter
beschikking staan zijn de eigen bijdrage van de lozer bij eerste aanleg, regionale
subsidiemogelijkheden (zie ook de DUIV brief), het rioolrecht en de
verontreinigingsheffing Wvo.

Jj_
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Stappenplan sanering ongezuiverde lozingen

Stappenplan sanering ongezuiverde afvalwaterlozingen
Om tot een succesvolle sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen in het
buitengebied te kunnen komen, moeten een aantal stappen worden doorlopen. De ervaring,
van de projecten waarbij gemeenten op grote schaal !BA-systemen hebben aangelegd, leert
dat een zorgvuldige voorbereiding tot kostenbesparing leidt bij de uitvoering. Ook een goede
communicatie, zowel intern als extern naar de bewoners leidt tot groter draagvlak, meer
begrip bij de betrokkenen en een vlotte afhandeling van het saneringstraject.

1

Vaststellen beleidsuitgangspunten

Voordat een gemeente start met het project moeten eerst een aantal uitgangspunten worden
vastgesteld. De basis hiervoor is het GAP, hierin is aangegeven wat de kosten zijn voor de
aanleg van riolering en welke percelen voor ontheffing in aanmerking komen. De gemeente
moet zich oriënteren op de mogelijke subsidiebronnen, de hoogte van de eigen bijdrage die
aan de bewoners wordt gevraagd de mate waarin de gemeente haar burgers service wil
verlenen (verbrede zorgplicht), eventueel in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder.

2

Afvalwatersaneringsplan

Het GAP geeft inzicht in de percelen die binnen de normbedragen vallen en aangesloten
moeten worden op de riolering. Voor percelen die boven de normbedragen uitkomen, kan de
gemeente ontheffing aanvragen bij de provincie. Indien de gemeente naast riolering ook de
overige percelen wil voorzien van een adequate zuivering, moet inzicht worden verkregen in
de aard en omvang van de afvalwaterstromen op locatie. Met die gegevens kan een juiste
kostencalculatie worden gemaakt voor de aanleg van een passend systeem.
Quick scan
Aan de hand van de informatie uit o.a. het GAP, gemeentelijke bestanden en informatie van
het zuiveringschap kan aan de hand van de huidige situatie redelijk nauwkeurig worden
bepaald welke percelen definitief niet op het riool kunnen worden aangesloten. De twijfel
gevallen worden doorgerekend op zowel riool als individueel systeem. Hierbij wordt naast de
financiële component van aanleg ook de capaciteitscomponent van het bestaande riool
beoordeeld.
Inventarisatie
Voor dat met de inventarisatie wordt gestart, worden de betrokken bewoners geïnformeerd
over de werkwijze die de gemeente gaat volgen. Naast schriftelijke informatie worden de
betrokkenen uitgenodigd voor een of meerdere informatieavonden.
Voor inventarisatie worden de bewoners bezocht en worden ter plaatse gegevens verzameld
over de bestaande lozingssituatie, de verschillende afvalwaterstromen (bedrijfsafvalwater),
de hoeveelheid afvalwater en de locatie van het eventueel te plaatsen !BA-systeem bepaald.
Tevens wordt een fysieke opname gemaakt van de bovengrond en ondergrond.
Het is van uiterst belang om tijd te nemen voor de inventarisaties. Dit is het eerste moment
waarop direct op locatie van bewoners wordt gesproken. Tevens wordt hier in principe de
basis gelegd voor alle komende afspraken, zowel in contracten als in fysieke uitvoering van
het werk. Dit is het moment om nog een keer duidelijk te maken wat er gaat gebeuren.

Opstellen afvalwatersaneringsplan
Met de verzamelde informatie kan een nauwkeurige afweging worden gemaakt tussen de
percelen, die alsnog worden aangesloten op de riolering en de percelen die worden
voorzien van een !BA-systeem.
In het afvalwatersaneringsplan worden verschillende saneringsvarianten uitgewerkt met de
bijbehorende kosten. Bij het opstellen van het saneringsplan worden de vastgestelde
beleidsuitgangspunten als randvoorwaarde meegenomen.
Aan de hand van het afvalwatersaneringsplan kan de gemeente een besluit nemen over de
meest geschikte saneringsvariant. Zodra een definitief besluit is genomen over de aanpak
van de afvalwatersanering moet dit aan de betrokken bewoners kenbaar worden gemaakt.
Onderzoeken samenwerkingsvormen
Nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanpak van de afvalwatersanering,
moet zij nagaan welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. De samenwerking kan
gezocht worden met de waterkwaliteitsbeheerder en/of met de omliggende gemeenten.

3

Voorbereiding uitvoering

Nadat de gemeente een definitief besluit heeft genomen over de aanpak van de
afvalwatersanering moeten een aantal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Dit heeft betrekking op zaken als opstellen en vastleggen van contracten, definitief aantal
deelnemers, financiering en planning.
De aanleg van IBA-systemen kan niet worden afgedwongen bij de perceelseigenaren.
Vooraf moet de perceelseigenaren kenbaar maken of zij willen deelnemen aan het
saneringsproject zoals de gemeente voorstelt.
Aanvragen subsidies
Afhankelijk van de gekozen saneringsvariant kan een gemeente subsidie krijgen voor de
aanleg van !BA-systemen. In de meeste gevallen moeten de subsidieaanvragen
voorafgaand aan de uitvoering worden ingediend.
Bekostigingsbesluit
Om de gehele sanering te kunnen financieren moet de gemeente een bekostigingsbesluit
opstellen en vervolgens door de gemeenteraad laten vaststellen. Aan de hand van dit besluit
kan de gemeente de eigenbijdrage innen bij de betrokkenen. Het bekostigingsbesluit is
noodzakelijk voor zowel de rioolaansluitingen als voor de IBA-systemen.
Juridische begeleiding
Indien gemeentelijke eigendommen worden geplaatst in of op grond van particulieren, moet
een zakelijk recht worden gevestigd. Tevens moet de toegang tot de systemen worden
geregeld voor het beheer en onderhoud. In de overeenkomst wordt bovendien de
gebruiksvoorschriften vastgelegd en een boetebepaling voor onrechtmatig gebruik van de
systemen. De bewoners krijgen een overeenkomst toegestuurd met het verzoek aan te
geven of ze willen deelnemen aan het gemeentelijk saneringsproject en de overeenkomst
getekend retourneren. Met alle betrokken perceelseigenaren moet de gemeente een
overeenkomst aangaan.
In het geval dat de gemeente samen met de waterkwaliteitsbeheerder het beheer en
onderhoud uitvoert, moeten beide partijen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. In
deze overeenkomst wordt de taakverdeling en de bijdrage in onderhoudskosten geregeld.
Wordt het daadwerkelijke onderhoud uitgevoerd door derden, dan moet ook hiervoor een
overkomst worden afgesloten.

Opstellen randvoorwaarden voor /BA-systemen
Bij de keuze van !BA-systemen moeten vooraf randvoorwaarden worden opgesteld. Hierbij
moet worden gedacht aan certificaten, exploitatiekosten en garanties.
Opstellen bestek voor plaatsing /BA-systemen en aanleg riolering
Bij voorkeur wordt een uitvoeringsgereed bestek op basis van een maatwerkgerichte
methodische opbouw. De aan te leggen systemen moeten op kadastrale ondergronden
worden ingetekend.
Verzorgen van de aanbestedingsprocedures
Zodra bekend is hoeveel perceelseigenaren deelnemen aan de gemeentelijk
saneringsproject kan de aanbesteding worden voorbereid .
Afhankelijk van de door de gemeente opgestelde aanbestedingscriteria wordt een
aanbestedingsprocedure opgesteld. Bij de aanleg van IBA-systemen moet rekening worden
gehouden met de richtlijn BAL-K 10010. Grondverzetbedrijven kunnen zich laten certificeren
door KIWA volgens deze BAL-K.
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Uitvoering

Uitvoeringsplanning
Zodra het werk is aanbesteed kan de definitieve uitvoeringsplanning worden opgesteld.
Eventueel kan op verzoek van en in overleg met de perceelseigenaar tevens de
huisaansluitingen worden aangelegd.
De gemeente kan met de betreffende aannemer een eenheidsprijs afspreken. De kosten van
de huisaansluitingen zijn voor rekening van de perceelseigenaar.
De uitvoeringsplanning wordt naar de betrokken burgers teruggekoppeld tijdens
voorlichtingsavonden en een voorlichtingskrant gericht op de uitvoering.
Uitvoeringsbegeleiding
Tijdens de uitvoering voert de gemeente de directie over de uit te voeren werkzaamheden.
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de gemeente, kunnen deze werkzaamheden
ook namens de gemeente door derden worden uitgevoerd.
Op verzoek van de perceelseigenaar kan de gemeente tevens de directievoering verzorgen
voor de huisaansluitingen.
Vooral in deze fase is een goede communicatie met de perceelseigenaar en bewoners zeer
belangrijk en verdient veel aandacht. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wie ze kunnen
aanspreken bij klachten over de uit te voeren werkzaamheden.
Oplevering
Nadat de werkzaamheden op het perceel zijn afgerond worden de systemen opgeleverd
door de aannemer. Indien de oplevering betrekking heeft op I BA-systemen zal tevens de
leverancier van het systeem betrokken zijn bij de oplevering. Na 6 maanden vindt de
definitieve oplevering plaats, zodat eventuele verzakking van bestrating kunnen worden
hersteld. De bewoners moeten worden geïnformeerd over de definitieve opleveringsdatum,
zodat zij eventuele klachten tijdig kunnen doorgeven aan de gemeente.

5

Beheer en onderhoud

Nadat de definitieve oplevering heeft plaatsgevonden zal ook het beheer en onderhoud van
de systemen worden overgedragen aan de eigenaar van de systemen. Indien het beheer en
onderhoud is overgedragen aan de waterkwaliteitsbeheerder worden de afspraken, zoals
overeengekomen in de overeenkomst, van kracht.
De bewoners moeten weten met wie ze contact op moeten nemen in geval van storingen of
klachten over de systemen.

~

WATERWAY"

BIJLAGE 4

Samenvatting berekeningen
saneringsvarianten per gemeente

samenva1t1ng berekeningen

bt)lage 4

-

-

W•naum

-

Aantal~ loz1ngen tudlge scuahe

~.c 1i

....

IBAklassel
IBAklassel
IBAklassel
IBAklassel

Omschrijving
6 m3 sophetank
6 m3 saptiCtank + infihrallevoorzien~ng
12 m3 saptoetank

12m3 saptiCtank + lnflhraltoVOOfZI&nlflg

5 IE IBA compaot systeem klasse 11
BIE IBA compaot systeem klasse 11
15 IE IBA compact systeem klasse 11
30 IE IBA compact systeem klasse 11
> 30 IE IBA compaot systeem klasse 11

i:'
i

1

t!

~

51E IBA COmpao1 systeem lila
9 IE IBA COmpao1 systeem lila
t51 E IBA compact systeem lila
20 IE IBA compact systeem lila
251E IBA compact systeem lila
35 IE IBA eompao1systeem lila
50 IE IBA COmpao1 systeem klasse lila

pri)o por
M nheld
€
2 513,00
E 2513.00
E 4 sro.oo
€
4 660,00
E

E

E
E
E
E

E
E
E
E

€

E

4 786,00
6000,00
10810,00
14 982,00
18000,00
6105,00
7 606.00
10945,00
12581.00
13178.00
13883.00
19200.00

-rio

Wanuum
30
119
1
19
7
t
2

1.

NIM k....-.nen !llYEifltanseran
Geen voomen111g noodzakeijk
- g e e n .-wer1ong Rake

E
E

2 513,00

~

lrl•lrattevoorziBfVng

E

lnlllr&t18YOOrZMmtng

€

600.00
1 200.00
1 800,00
2 400,00
3000,00
3600,00
4 200.00
4 800,00

129
20

200.00
300,00
200,00
135,00
260,00
600,00
t 10000

71
I
18
8
14
99
12

t

c

lnt••rahevoorzl8njng
lnf•lraUevoorztenmg

~

lnl•l'lraUevoorztenlng
lnf1ll:r8UGYOOf2ien1ng
lnflllrattevoorzKmlng
lnt•ltrahevoorztening

!

iii

i

1JI

E
E
€
E

E
€
E

n1pteton
elektrische voowen.ng lnpandiQ

E
E
E
E

atvoer grond
bronneren

2 513.00

€

aanvoer grond
aanvoer grond

bronneren

€
€

7
43
2

i

J

~

~

E
E
E
E
E
E

E
E
€
E
E
€

E

14

E

45

E

4
6

E

20

€
E
E
E
E

4
29 964,00
t
12 210,00
7606,00
10945,00

€

2
3
2

E

€

€
E

€
€
€
E

€
E

prl)o por
Mnhold
6105,00
7606.00
10945.00
12561,00
13 178.00
13883.00
19200.00
23000,00

-lo
185

22
4
2

E
E
E

45234.00
12565.00

68
6
2

E
E
E
E

40800.00
7200.00
3600,00

t

E
E

3000.00

~

E
E
E
E
E
E
E

200.00
300.00
200.00
135.00
260.00
600.00
t 100,00

aanvoer grond

'11

87
1
20
9

€
E
E
E

lnt••rat~evoorz~en~ng

I

88200.00
22 800.00
3600.00
2 400,00

lnflttrat~evoorzienlng

lnl•ttratl8voorziening
lnf•ttrat~evoorz~enlng

i

E

aanvoer grond
atvoer grond
"tptelon
olektnache voome,..,g 01pandog

bronneren
bronneren

1
1

222
133
5

€

(

E
(

€

E
E
E

€

6 200,00
300.00
12.800,00
3 105,00
8580,00
62 400,00
2200000
654.014,00

totulpor
Mnhold
641 025.00
144 514,00
76615,00
12561 .00
13178,00

€
€
€

19200.00

82
11
4

E

109 890.00

€
€

30 525,00

€
E

€
E

49 200,00
13 200,00
7200,00

204
3
173
60
48
377
53

-

Horst

11400.00
300.00
4000,00
1215,00
57 720,00
79800.00
5500.00
1.742.049,00

€

6000.00

42
1

E
E
E
E
E
E
E

8 400,00
300.00
16400,00
4 320.00
40820.00
88200,00
1100000

82
32
157
147
10

E
E

10800,00

(

E
E
E
E
E

E
E
E

e
E
E

9600.00
40800,00
900.00
34 600,00
8 100,00
12 480,00
226200,00
5830000
2.029.t16,00

totaal oer •nheid

€

2240535.00
349 876.00
164175,00
50244.00

1
1
1

E
E
E
E

13883,00
19200.00
23000.00

156

€
E

1 088258.00

38

E
€

231 990.00

46

15
4

E
E
E

11

E
E

276
25
12
3

E
E
E
E
E
E

165 600,00
30000,00
21 600,00
7200,00

€

4200.00
9600,00

I
2

E

1

154 200,00
26400,00
12600.00
2400,00

•n de

367

E
E

E

€
E

€

905302.00

€
E

€
18
8
5

E
E

E
E
E

E

53242,00
32835.00
12581.00

105 546.00

E

2

E
E
E

114 864,00
6000,00
64 860,00
59 928,00
36000,00

E
E
E
E

7
t

E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

22

3

E

E

TOTALE INVESTERING

• Komt ni8C ov8feen mei •• Type lozr.g h\Mdtge srtualle • onbekend •

E
E
E

1

-

42735.00

2

€

105
19

38 510,00

147
19
2
1

E

257

E

E

1

E

€

42"
76

E

€
€

e

lnf1ttrat•evoorz.en1ng

1 129425.00
167.332,00
43780,00
25122.00

31
1
64
23
33
104
20

totaal por Mnhold
233 709.00
E
E
535 269,00
79 220,00
E
93200,00
E

E

E
14 200,00
300,00
3600,00
t 080,00
3640,00
59400,00
1320000
1101.275,00

E

lnfltfrat~evoorz•ening

lnl•ttrat~evoorziening

;

3600,00

12210.00

600,00
1 200.00
1800,00
2400,00
3000.00
3600,00
4200,00
4 800,00
6000,00

lnf•ttmt~evoorzien•ng

77 400.00
24 000,00

€

vOOoorolgoen .-wertong lnlako

131

E

6 105,00

lnl•l'lrati8VOOfZienlng

7
3
t

26358.00

18
41
5

5026.00

€

6 105,00

E
E

17591.00

1
9

€
€

24
I
6
4
2

15212.00
32 835.00

€

E
€
€
€

E
E

E
E
E

E
E

6

Aa..tUIIon op oolonng

E

18000,00

10374.00

totaal per
eonhold

Wanaaum

43.240,00

Q3

213
17
20

E

E

E
E
E
E

95 720.00

HorstuneN

E

E
E
E
E

E

toiHI por
Mnhold
35182,00
113 085,00
18640,00
27 960,00

E

(

1

E

I
lii

Omschrijving
5tE cof11lllcl systeem klasselilA
91E cof11lllcl systeem klasse lilA
t5tE COmpao1systoom klasse lilA
201E COmpao1 systeem klasse lilA
251E COmpao1 systeem klasse lilA
351E COmpao1syst_" klasse lilA
504E COf11liiCI systeem klasse lilA
>504E COmpao1systeom klasse lilA

N18t kunnen 1nventanseren
Geen voorzlemng noodzakeliJk

i

3

E

33502,00
6000,00

E
E

TOTALE INVESTERING

l

E
E
E

-

€

~

go

totulpor
Mnhold
75 390.00
€
E
299 047.00
4 Gro,OO
E
88540,00
E

€
2

AanoiUIIon op oolonng

57

23

E
2
t
t

96

49

56
9

210

59

54

Aanlat oppor;laktewaler lelZingen l'udoge "uahe

2n

34

119

Aanlal bodemloZingen i"<Jidlge siuahe

~ ~·

.ll~!j

Horstunde

e
E

211
3
19!>

62
413

•n
22

E
E
E
E
E
E
E
(

42 200.00
900.00
39000.00
8 370,00
122980,00
286200.00
24 200.00
4.t43.211 ,00

,15 niet gemventanseerda panden kunnen worden aangasloten op het riool
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Saneringsvarianten per cluster

Finiancieele afweging sanerings varianten

Gemeente Meer1o Wanssum

Adres:
Wilbertsweg
Wilbertsweg
Wilbertsweg
Wilbertsweg
Wilbertsweg

i..:

"'-'

l!!

"'"'

!!!

(3

.91

~
c:

"'

2

.;.:

Totaal inzet
"l:l
Q)
/BA minimale
gebieds
~
.0
voorziening
klasse: type tozino:
categorie
.91
.91
€
3.248,00
opp. water
overige
0
Woning
2.648,00
€
opp. water
overige
Woning
0
opp. water
€ 16.342,00
Woning/Bedrijf overige
12
2.513,00
€
opp. water
overige
0
Woning
3.313,00
€
bodem
overige
0
Woning

'<:

€
€
€
€
€

Totaal inzet /BA
klasse lilA
7. 100,00
6.500,00
13.921,00
6.36S,OO
7.165,00 €

Totaal inzet
/BA minimale
Totaal inzet
voorziening I /BA klasse I/IA I
cluster
cluster

01
01
01
01
01

2
5
16
4
1

2
5
4
4
1

Wanssumseweg
Wanssumseweg
Wanssumseweg
Wanssumseweg

03
03
03
03

10
2
2
1

6
2
2
1

4
0
0
0

Woning/Bedrijf
Woning
Woning
Woning

kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar

Gierkelder
opp. water
opp. water
bodem

€
€
€
€

5.846,00
5.046,00
3 913,00

€
€
€
€

14.105,00
7.165,00
6.365,00
7.765,00

Heikampweg
Heikamp weg
Nieuwlandsestraat
Nieuwlandsestraat
Nieuwlandsestraat
Oostrumseweg

04
04
04
04
04
04

2
4
2
4
2
4

2
4
2
4
2
4

0
0
0
0
0
0

Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning

kwetsbaar
overige
overige
overige
overige
overige

bodem
bodem
opp. water
bodem
opp. water
opp. water

€
€
€
€
€
€

3 113,00
3.713,00
3 113,00
3 113,00
2.513,00
2 648,00

€
€
€
€
€
€

6.965,00
7.S6S,OO
6.965,00
6.96S,OO
6.365,00
6.500,00

Geijsterseweg
Geijsterseweg
Geijsterseweg
Geijsterseweg
Geijsterseweg
Geijsterseweg
Wanssumseweg

05
05
os
05
05
05
os

4
2
2
2
2
6
7

4
2
2
2
2
6
4

0
0
0
0
0
0
3

Woning
Womng!Bedrijf
Woning/Bedrijf
Woning/Bedrijf
Woning
Woning
Woning/Bedrijf

overige
overige
overige
overige
overige
overige
overige

bodem
Gierkelder
Gierkelder
bodem
Gierkelder
bodem
opp. water

€
€
€
€
€
€
€

3.913,00
3 113,00
3.1 13,00
3.448,00
5 860,00
4 860,00

€
€
€
€
€
€
€

7.765,00
7.700,00
6.96S,OO
6.96S,OO
7.300,00
9.066,00
8.066,00

€

24.307,00

€

53.827,00

€

Lange Ven

06

4

2

2

Woning/Bedrijf overige

opp. water

€

6.965,00

€

6.965,00

€

6.965,00

€

6.965,00

€

Gagel
Gagel
Sportlaan

07
07
07

7
4
2

6
0
0

1
4
2

Woning/Bedrijf overige
overige
Bedrijf
overige
Bedrijf

bodem
bodem
bodem

€
€
€

5.860,00
3.113,00
3.713,00

€
€
€

9.066,00
6.96S,OO
7.565,00

Venrayseweg
Venrayseweg
Venrayseweg
Venrayseweg
Venrayseweg
Venrayseweg
Venrayseweg

08a
08a
o8a
o8a
08a
08a
08a

18
2
4
2
2
2
2

4
2
4
2
2
2
2

14
0
0
0
0
0
0

Woning/Bedrijf
Woning
Woning!Bednjf
Woning
Woning
Woning
Woning

overige
overige
overige
overige
overige
overige
overige

bodem
bodem
bodem
bodem
bodem
bodem
opp. water

€
€
€
€
€
€
€

19.1 42,00
3.913,00
3.713,00

2.513,00

€
€
€
€
€
€
€

1S.S21,00
7.76S,OO
7.S6S,OO
7.765,00
6.96S,OO
7.765,00
6.36S,OO

€

32.394,00

€

S9.711,00

€

Vosseven
Vosseven

08b
08b

2
s

2
4

0
1

Woning/Bedrijf overige
Woning/Bedrijf overige

Gierkelder
bodem

€
€

3.113,00
3.913,00

€
€

6.96S,OO
7.76S,OO

€

7.026,00

€

14.730,00

€

De Blauwe Steen
De Blauwe Steen
Meeriosabaan
Meeriosabaan

09
09
09
09

s
s
2
s

s
3
2
s

0
2
0
0

Woning
Woning/Bedrijf
Woning
Woning

overige
overige
overige
overige

bodem
Gierkelder
bodem
opp. water

€
€
€
€

3.713,00

€
€
€
€

7.S6S,OO
6.96S,OO
6.96S,OO
6.36S,OO

Oude Heerweg
Oude Heerweg
Oude Heerweg
Oude Heerweg

10
10
10
10

2
2
3
2

2
2
3
2

0
0
0
0

Woning
Woning/Bedrijf
Woning
Woning

overige
overige
overige
overige

bodem
Gierkelder
bodem
bodem

€
€
€
€

3.513,00
4.113,00
3.913,00

€
€
€
€

7.S6S,OO
7.36S,OO
7.96S,OO
7 76S,OO

Langstraat
van Lyndenstraat
van Lyndenstraat

11
11
11

1
7
2

0
0
0

1
7
2

Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf

overige
overige
overige

bodem
bodem
bodem

€
€
€

3113,00
5.860,00
3.713,00

€
€
€

6.96S,OO
9.066,00
7.S6S,OO

€

Maasweg
Maasweg

12
12

1
2

1
2

0
0

Woning
Woning

kwetsbaar
kwetsbaar

Gierkelder
opp. water

€
€

3.313,00
5.246,00

€
€

7. 16S,OO
6.S6S,OO

€

Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg
Veerweg

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

3
1
1
1
7
1
2
2
2
1
2
3

3
1
1
1
7
1
2
2
2
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning

overige
ovenge
overige
overige
overige
overige
kwetsbaar
overige
kwetsbaar
overige
overige
overige

bodem
bodem
bodem
Gierkelder
bodem
Gierkelder
bodem
opp. wa ter
bodem
bodem
bodem
bodem

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.113,00
3.313,00
3 713,00
3 713,00
6.960,00
3.113,00
3.513,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.96S,OO
7 165,00
7.S6S,OO
7.S6S,OO
9.666,00
6.96S,OO
7.365,00
6.965,00
7.765,00
7.56S,OO
6.965,00
7.565,00

St.
St.
St.
St.
St.

-

-

3.113,00

-

3.113,00
2.513,00

-

-

3.913,00
3 713,00
3113,00
3.713,00

€

€

€

€

€

€

28.064,00

14.805,00

18.213,00

12.686,00

9.339,00

€

€

€

€

€

11.539,00 €

41.051,00

3S.400,00

41.325,00

23.S96,00

27.860,00

30.660,00

Bedrag
provinciaale
ontheffing!
cluster

Aansluitkosten
perwoning
op rioaVcluster

€

€

€

€

€

€

€

Wettelijke minimale verplichting
IBA klasse I 6 m3 septietank
IBA klasse I 6 m3 septietank
30 IE IBA compact systeem klasse 11
IBA klasse I 6 m3 septietank
€
34.035,00 IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening

€

Geen voorziening noodzakelijk
5 IE IBA compact systeem klasse 11
5 IE IBA compact systeem klasse 11
4S.380,00 IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoomening

€

IBA klasse I
IBA klasse 1
IBA klasse I
IBA klasse I
IBA klasse I
4S.380,00 IBA klasse I

88.725,00

€

IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltrat1evoorziemng
Geen voorziening noodzakelijk
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 12 m3 septietank + infiltratievoorziening
47.649,00 IBA klasse I 12 m3 septietank

5.504,00

€

76.480,00

91.928,00

87.600,00

6.807,00

6
6
6
6
6
6

m3 septietank + infiltratievoorziening
m3 septietank + infiltratievoorziening
m3 septietank
m3 septietank + infiltratievoorziemng
m3 septietank
m3 septietank

AanslUiten op riool

12 m3 septietank + infiltratievoorziening
6 m3 septietank + infiltratievoorziening
6 m3 septietank + infiltratievoorziening

€

41 .32S,OO

€

51E
51E
51E
51E
51E
91E
24.307,00 91E

lilA
lilA
lilA
lilA
lilA
lilA
lilA

€

53.827,00

€

5.S04,00

€

91E compact systeem klasse l ilA
51E compact systeem klasse l ilA
12.686,00 51E compact systeem klasse l ilA

€

23.S96,00

€

S9.71 1 ,00

€

compact systeem klasse
compact systeem klasse
compact systeem klasse
compact systeem klasse
compact systeem klasse
compact systeem klasse
compact systeem klasse

5.S04,00 Aansluiten op riool

€

€

S3.092,00

€

IBA klasse I
13.614,00 IBA klasse I

6 m3 septietank + infiltratievoorziening
6 m3 septietank + infiltratievoorziening

€

SIE compact systeem klasse lilA
7.026,00 51E compact systeem klasse lilA

€

14.730,00

€

IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
Geen voorz1ening noodzakelijk
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoomening
27.228,00 IBA klasse I 6 m3 septietank

€

SIE compact
SIE compact
51E compact
9.339,00 SIE compact

systeem klasse
systeem klasse
systeem klasse
systeem klasse

lilA
lilA
lilA
lilA

€

27.860,00

€

Geen voorziening noodzakelijk
IBA klasse I 6 m3 septietank + Infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
27.228,00 IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening

€

SIE compact
51E compact
51E compact
11 .S39,00 SIE compact

systeem klasse
systeem klasse
systeem klasse
systeem klasse

lilA
lilA
lilA
lilA

€

30.660,00

€

51E compact systeem klasse lilA
91E compact systeem klasse lilA
12.686,00 SIE compact systeem klasse lilA

€

23.S96,00

€

SIE compact systeem klasse lilA
8.SS9,00 SIE compact systeem klasse lilA

€

13.730,00

€

51E compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
91E compact systeem klasse li lA
SIE compact systeem klasse li lA
51E compact systeem klasse li lA
51E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
41.890,00 51E compact systeem klasse lilA

€

90.081 ,00

69.S48,00

40.880,00

6 m3 septietank + Infiltratievoorziening
12 m3 septietank + infiltratievoorziening
6 m3 septietank + infiltratievoorziening

€

€

13.730,00

€

36.632,00

€

IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
22.690,00 S IE IBA compact systeem klasse 11

Page 1 of 1

lilA
lilA
lilA
lilA
lilA
lilA

97.244,00

31.323,00

€

€

51E compact systeem klasse
SIE compact systeem klasse
51E compact systeem klasse
51E compact systeem klasse
SIE compact systeem klasse
18.213,00 51E compact systeem klasse

201E compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
SIE compact systeem klasse lilA
32.394,00 SIE compact systeem klasse lilA

€

90.081,00

35.400,00

30 IE IBA compact systeem klasse 11
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse 1 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
Geen voorziening noodzakelijk
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziemng
Geen voorziening noodzakelijk
47.649,00 IBA klasse I 6 m3 septietank

23.S96,00

€

€

€

35.571,00

12.686,00 €

41.890,00

€

1SIE compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
14.80S,OO 51E compact systeem klasse lilA

IBA klasse I
IBA klasse I
20.421,00 IBA klasse I

IBA klasse I
IBA klasse I
20.421,00 IBA klasse I

8.559,00

Aansluitkosten
Totaal
lnzetSWL
lnzetSWL /BA klasse lilA 1
/BA klasse I/IA I rioleren
rioleren
51E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse li lA
201E compact systeem klasse lilA
51E compact systeem klasse lilA
€
41 .051,00
28.064,00 51E compact systeem klasse lilA

Aansluitkosten
wettelijke minimale
voorzieninG I cluster

144.936,00 €

IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziemng
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 12 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
Geen voorziening noodzakelijk
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
90.760,00 IBA klasse I 6 m3 septietank + infiltratievoorziening
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BIJLAGE 6

Toetsing organisatievormen

Toetsingsstabel organisatievormen (Gemeenschappelijke Regeling)

I Criteria

Publiek
Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Juridische aspecten
aansprakelijkheid moederorganisaties

-

Financiële aspecten
mogelijkheid heffingen innen
subsidies verkrijgen

-

-

-

Fiscale aspecten
- afdracht van BTW
- BTW compensatiefonds (BCF)
- Overdrachtsbelasting
- Vennootschapsbelasting

Bestuurlijke aspecten
zeggenschap/invloed
moederorganisaties
- slagvaardigheid !BA-organisatie

-

-

-

-

-

Openbaar
Lichaam (OL)
Bestuur formeel
alleenaansprakelijk bij
onbehoorlijk bestuur

Gemeenschappelijk orgaan
(GO)
- Bestuur formeel
alleenaansprakelijk bij
onbehoorlijk bestuur

-

OL kan heffingen innen
OL is rechtspersoon en
kan in aanmerking komen
voor subsidies

-

GO kan heffingen innen via
gemeente en
zuiveringschap
GO is geen rechtspersoon;
subsidie aanvragen via
een van de deelnemers

-

Geen afdracht BTW over
activiteiten OL
BCF aanvragen via
gemeente
Geen overdrachtsbelasting
Geen
vennootschapsbelasting

-

Geen afdracht BTW over
activiteiten GO
BCF aanvragen via
gemeente
Geen overdrachtsbelasting
Geen
vennootschapsbelasting

-

Algemeen bestuur en
voorzitter zijn
vertegenwoordigers van
deelnemers. Bestuur kan
binnen afspraken
zelfstandig opereren
Complexe structuur en
strikte regels voor
begroting en jaarrekening
beperken de
slagvaardigheid

-

Zie OL

-

-

-

-

-

-

-

Centrum-gemeenteconstructie (CG)
Centrumgemeente is
aansprakelijk

-

CG kan heffingen innen
via gemeente en
zuiveringschap
CG is geen
rechtspersoon; subsidie
aanvragen via de
uitvoerende gemeente

-

Geen afdracht BTW over
activiteiten CG
BCF aanvragen via
gemeente
Geen
overdrachtsbelasting
Geen
vennootschapsbelasting

-

Uit de aard van de
constructie is de invloed
van de centrumgemeente het grootst
Slagvaardigheid wordt
bepaald door
slagvaardigheid
centrum-gemeente

-

-

-

-

Lichte
Regeling (LR)
De uivoerende dienst
is aansprakelijk

LR kan heffingen
innen via gemeente en
zuiveringschap
LR is geen
rechtspersoon;
subsidie aanvragen via
een van de
deelnemers
Geen afdracht BTW
over activiteiten LR
BCF aanvragen via
gemeente
Geen
overdrachtsbelasting
Geen
ven nootschapsbelasti n
g
Invloed afhankelijk van
afspraken in de op te
stellen overeenkomst
Slagvaardigheid hangt
af van afspraken in de
overeenkomst en de
slagvaardigheid van
het uitvoerend orgaan

1

Criteria

Publiek
Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Schaalvoordeel
kostenbesparingen realiseren
(korting)

-

-

Openbaar
Lichaam (OL)
Centrale inkooporganisatie
kan schaalvoordelen
uitnutten
Scherpte in
prijsonderhandeling bij
publieke instellingen in het
algemeen geringer dan in
private sector

Gemeenschappelijk orgaan
(GO)
Om schaalvoordelen te
benutten moeten de
bevoegdheden voor
aanbesteding en
opdrachtgeverschap
worden overgedragen.
Scherpte in
prijsonderhandeling bij
publieke instellingen in het
algemeen geringer dan in
private sector

-

-

Centrum-gemeenteconstructie (CG)
zie GO

-

Lichte
Regeling (LR)
zie GO

-

Aanbestedingsmogelijkheden

-

OL is rechtspersoon. Kan
zelfstandig contracten
aangaan

-

GO is geen rechtspersoon.
Kan wel bevoegdheid
overgedragen krijgen om
aan te besteden en
opdrachtgever te zijn

-

CG is geen
rechtspersoon. Kan wel
bevoegdheid
overgedragen krijgen om
aan te besteden en
opdrachtgever te zijn

-

Mandatering mogelijk
van een van de
deelnemers om aan te
besteden en evt.
opdrachtgever te zijn

Duurzaamheid beheer en onderhoud
- robuuste, storingsarme systemen
- afstemming onderhoud en
handhaving

-

Verkrijgen van robuuste
systemen wordt niet
bepaald door
organisatievorm
Scheiding handhaving en
onderhoud wenselijk

-

zie OL

-

zie OL

-

zie OL

Relatief hoge
organisatiekosten
(algemeen bestuur,
bestuur, regels
besluitvorming)

-

zie OL

-

Door bestaande
organisatie uitvoerende
taak te geven relatief
lage organisatiekosten
De focus van de IBAactiviteiten kan
vertroebelen binnen
lopende activiteiten

-

Door bestaande
organisatie-onderdelen
een uitvoerende taak
te geven relatief lage
organisatiekosten
versnippering van
activiteiten kan
optreden tenzij in de
overeenkomst de
uitvoerende taken
worden
gecentraliseerd

Efficiënte werkwijze
maximaal resultaat tegen minimale
organisatiekosten

-

-

-

-

I Criteria

Publiek
Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Flexibiliteit
aanhaken van gemeenten mogelijk

-

-

Verbreding taakveld
- uitbreiden naar andere taken in de
waterketen is mogelijk

-

-

Openbaar
Lichaam (OL)
In de gemeenschappelijke
regeling kunnen afspraken
worden gemaakt over
toetreding
Toetreding kan welleiden
tot andere
vertegenwoordiging in
bestuur

Gemeenschappelijk orgaan
(GO)
- zie OL

Uitbreiding taken door
aanpassing
gemeenschappelijke
regeling mogelijk
Beperkt tot overheidstaken

-

-

-

zie OL

-

-

-

Centrum-gemeenteconstructie (CG)
In de
gemeenschappelijke
regeling kunnen
afspraken worden
gemaakt over toetreding

Uitbreiding taken door
aanpassing
gemeenschappelijke
regeling mogelijk
Beperkt tot
overheidstaken
Voortrekkersrol van
centrum-gemeente voor
nieuwe taak niet altijd
logisch

-

Lichte
Regeling (LR)
In de
gemeenschappelijke
regeling kunnen
afspraken worden
gemaakt over
toetreding
Aparte regelingen per
gemeente mogelijk

Uitbreiding taken door
aanpassing
gemeenschappelijke
regeling mogelijk
Beperkt tot
overheidstaken
Voortrekkersrol van
uitvoerend orgaan
voor nieuwe taak niet
altijd logisch

I

Toetsingstabel organisatievormen (de Afdeling, Stichting en N.V JB.V.)
Criteria

Publiek

Privaat

Afdeling
Juridische aspecten
- aansprakelijkheid
moederorganisaties

-

Financiële aspecten
mogelijkheid heffingen innen
- subsidies verkrijgen

-

De moederorgansiatie van de
afdeling is aansprakelijk

Stichting

-

Bestuur formeel
alleenaansprakelijk bij
onbehoorlijk bestuur

N.V. of B.V.

-

Bestuur formeel alleenaansprakelijk
bij onbehoorlijk bestuur

•

-

Fiscale aspecten
afdracht van BTW en andere
belastingen

-

-

-

-

Bestuurlijke aspecten
zeggenschap/invloed
moederorganisaties
slagvaardigheid !BA-organisatie

-

-

-

Schaalvoordeel
kostenbesparingen realiseren
(korting)

-

-

Afdeling kan hefingen innen via
gemeente of waterschap
Moederorganisatie van de
afdeling kan subsidie
aanvragen.

-

Geen afdracht BTW over
activiteiten afdeling
BCF aanvragen via gemeente
Geen overdrachtsbelasting
Geen vennootschapsbelasting

-

-

-

De invloed van de
moederorganisatie van de
afdeling is het grootst
(ingekaderd door afspraken in
overeenkomst)
Slagvaardigheid hangt af van
afspraken in de overeenkomst
en de slagvaardigheid van het
uitvoerend orgaan
zie GO

-

-

-

Stichting kan geen heffingen
innen
Stichting kan subsidie
aanvragen

-

-

Afdracht BTW over activiteiten
stichting
BCF aanvragen via gemeente
6% overdrachtsbelasting over
opstalrecht
Geen vennootschapsbelasting
indien geen winstoogmerk

-

Invloed indirect via
benoemingen en ontslag van
bestuurders; mogelijkheid om
Raad van Toezicht te
benoemen.
Stichting kan zelfstandig en
slagvaardig opereren

-

Centrale inkooporganisatie kan
schaalvoordelen uitnutten

-

-

-

Vennootschap kan geen heffingen
innen
Vennootschap kan subsidie
aanvragen.

Afdracht BTW over activiteiten
vennootschap
BCF aanvragen via gemeente
6% overdrachtsbelasting over
opstalrecht
Wel vennootschapsbelasting, maar
zonder winst nihil
Invloed indirect via aandeelhouders
en evt. via Raad van
Com missarisssen
Vennootschap kan zelfstandig en
slagvaardig opereren.

Centrale inkooporganisatie kan
schaalvoordelen uitnutten

Criteria

Publiek

Privaat
i

Afdeling

N.V. of B.V.

Stichting

•

Aanbestedingsmogelijkheden

-

Via overeenkomst te regelen
dat de afdeling namens
deelnemers aanbesteedt en als
opdrachtgever optreedt

-

Stichting is rechtspersoon. Kan
zelfstandig contracten
aangaan.

-

Vennootschap is rechtspersoon. Kan
zelfstandig contracten aangaan.

Duurzaamheid beheer en onderhoud
- robuuste, storingsarme systemen
- afstemming onderhoud en
handhaving

-

zie OL

-

Verkrijgen van robuuste
systemen wordt niet bepaald
door organisatievorm
Geen combinatie van
onderhoud en handhaving

-

zie stichting

Efficiënte werkwijze
- maximaal resultaat tegen minimale
organisatiekosten

-

De stichtingsvariant is snel op
te starten
Stichting heeft een duidelijke
focus
Door in de statuten de
overhead te beperken kunnen
organisatiekosten laag blijven

-

Ten opzichte van de stichtingsvariant
dienen in de opstartfase meer zaken
geregeld te worden (verdeling
aandelen e.d.)
Vennootschap heeft duidelijke focus

Aanhaken mogelijk, eventueel
via toestemming Raad van
Toezicht
Aanpassing van de statuten
nodig

-

Zie GO

-

Flexibiliteit
aanhaken van gemeenten mogelijk

-

-

Zie LR

-

Verbreding taakveld
uitbreiden naar andere taken in de
waterketen is mogelijk

-

-

-

Uitbreiding taken door
aanpassing overeenkomst
mogelijk
Beperkt tot overheidstaken
Voortrekkersrol van afdeling
voor nieuwe taak niet altijd
logisch

-

Uitbreiding mogelijk door
aanpassing statuten
Beperkt tot ideële of sociale
doelen

.

-

-

- -L_

Aanhaken mogelijk, eventueel via
Algemene vergadering van
Aandeelhouders
Aanpassing van de statuten nodig

Uitbreiding mogelijk door aanpassing
statuten
Geen beperkingen

- -

yfj_
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Waarderingstabel organisatievormen

Waarderingstabel organisatievormen
Criteria

Publiek

Privaat

Gemeenschappelijke Regeling

Juridische aspecten
aansprakelijkheid moederorganisaties

-

Financiële aspecten
mogelijkheid heffingen innen
subsidies verkrijgen
Fiscale aspecten , -afdracht van BTW
Overdrachtsbelasting
Vennootschapsbelasting
Bestuurlijke aspecten
- zeggenschap/invloed moederorganisaties
slagvaardigheid !BA-organisatie
Schaalvoordeel
- kostenbesparingen realiseren (korting)
Aanbestedingsmogelijkheden
contracten aangaan
Duurzaamheid beheer en onderhoud
robuuste, storingsarme systemen
afstemming onderhoud en handhaving
Efficiënte werkwijze
maximaal resultaat tegen minimale
organisatiekosten
Flexibiliteit
- aanhaken van gemeenten mogelijk

-

-

Verbreding taakveld
- uitbreiden naar andere taken in de
waterketen is mogelijk

Afdeling

Stichting

N.V.
B.V.

Openbaar
Lichaam

Gemeensch
appelijk
orQaan

Centrum·
gemeente·
constructie

Lichte
Regeling

+I-

+I-

-

-

-

+I-

+I-

+
+
+
+
+

+
+I+
+
+

+
+I+
+
+

+
+I+
+
+

+
+I+
+
+

+

+

-

-

+I-

+I-

+

+

-

-

+
+I-

+
+I-

+
+I-

+I+

+I+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+I-

+
+I-

+
+I-

+
+I-

+
+I-

+
+I-

+
+I-

-

-

+I-

+I-

+I-

+

+

+I-

+I-

+

+

+

+I-

+I-

+

+

+I-

+I-

+I-

+

+

-

WATERWAY"
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Cashflowanalyse

Financieringsplan !BA-systemen Limburg

+

Scenario 2, Pilotgebied
Samenwerking binnen de provincie, plaatsen !BA-systeem klasse 111

+

+
+

Totaal uitgaven

Ontvangsten
Gemeenten
Zuiveringschap
Provincie
Subsidie
Inkomsten uit rioolheffing
Inkomsten uit verontreinigingsheffing
Totaal ontvangsten

Cash-flow Project Sanering Bu itengebied
Ontvangsten-uitgaven
Tekort aan ontvangsten
Overschot aan ontvangsten

Gemeente
Uitgaven
Financiering aanschaf en aanleg
Bijdrage aan sanering uit rioolheffing
Handhavingskasten
Ontvangsten
Eenmalige aansluitkosten
Rioolheffing iba-gebruikers
Cash-f low gemeente t.a.v. sanering
Ontvanasten-uitaaven

+

,.

t-

+

+

2003

2004

2005

+

387.378
0
26.636
296.004

6.698.550
0
460.584
5.118.512

+

-

+

,.

+

t+

+

t-

+

..
t-

-

+

+

Project Sanering Buitengebied
Uitgaven
Aanschaf en plaatsing
Vervanging
Begeleidingskasten aanleg
Beheer en onderhoud

,.

+

Netto
Contante
Waarde

Jaarlijks
bedrag

-

+

+

Cash-flow-analyse

+

+

+

.
t-

+

.
.

-

t-

... 1-

2006

t-

+

2031

2032

0
0
0
322.564

0
0
0
322.564

322.564

322.564

0
0
0
0
140.019
48.352

0
0
0
0
140.019
48.352

t-

I

3.551.545
0
244.200
+
0

3.551.545
0
244.200
161.282

0
0
0
322.564

0
0
0
322.564

+

+

+

710.018

12.277.647

3.795.745

3.957.027

322.564

322.564

338.271
0
0
75.743
136.126
47.007

5.849.387
0
0
1.309.748
2.353.894
812.853

3.101.322
0
0
694.423
70.009
24.176

3.101.322
0
0
694.423
140.019
48.352

0
0
0
0
140.019
48.352

0
0
0
0
140.019
48.352

3.889.930

3.984.116

188.371

188.371

188.371

188.371

94.185

27.089

(134.193)

(134.193)

(134.1 93)

(134.193)

+

t-

+

+

t

...

-

597.147 10.325.882

t-

(112.871) (1.951.765)
19%
0%
t-

t-

t-

t-

,.

t-

+

t-

f

1
+

-

..
+

+

-

+
+

ttt-

+

t-

+

+

+

t-

+

-

+

+

+

.

-

+

+
+

+

+
+

338.271
136.126
16.800

5.849.387
2.353.894
290.506

3.101.322
70.009
16.800

3.101 .322
140.019
16.800

0
140.019
16.800

0
140.019
16.800

117.508
136.126

2.031 .944
2.353.894

1.077.329
70.009

1.077.329
140.019

0
140.019

0
140.019

r

tt-

+

0
140.019
16.800

0
140.019
16.800

0
140.019

0
140.019

+

+
t
~

Dekking (per huishouden in de gemeente)
Project Sanering Buitengebied, financiering tekort
Project Sanering Buitengebied, baten (=negatief)
Gemeente, financiering tekort
Gemeente, baten (=negatief)

+
~

•·

.
~

5,37
0,00
11 ,30
0,00

~

+

Totaal verhoging lasten per huishouden

.
.

16,66

.
.

~

+

~

+

...
...

+

+

,_

+

~

+

t
~

~

+

t

+

+

...

t

+

+

..

+
+

+

+

+

+

t

+

+

+

+

~

+

.

+

~

+
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Berekeningsgrondslagen cashflowanalyse

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Berekeni ngsgrondslag
Scenario 1, Pilot gebied
Aanpak door gemeenten, pla atsen !BA-systeem klasse 111

Uitgangspunten (vast)
Alle bedragen zonder tntlatte
Aanleg 1n 2003 (50%) en 2004 (50%)
Beheer start 1 Jaar na aanleg
Kosten I BA-systemen onder omslagbedragen provmoe
Gemeente finsnoert tnvestenng en vervang1ng
Gemeente finsnoert begele1d1ng aanleg
Rente (zonder 1nflahe)
BTW (tnd1en berekend)

4%

Inkomsten uit heffingen
Eenmalige b1jdrage gebru1ker
Aantal percelen nootheffing (hu1d1g)
Aantal percelen noolheffing, •nel !BA-systemen
Eenpersoons hUishoudens (percentage)
Meerpersoons huishoudens (percentage)
RIOOlheffing
U1t nootheffing beschikbaar per !BA-systeem
Verontremtgtngsheffing {1 v e)
Utt v o -heffing beschikbaar eenpersoons hh
Utt v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh
Utt v.o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh, bodemloztng
Utt v o.-hefflng beschtkbaar meerpersoons hh, bodemloztng
Utt v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh, Q•ert<;etder
UtI v o -heffing beschikbaar meerpersoons hh, gierkelder
Inkomsten u1t nootheffing
Inkomsten u11 verontre•nigtngsheffing,
Inkomsten utl verontretnigingsheffing,
Inkomsten utt verontretntgtngsheffing,
Inkomsten utt verontre1nigtngsheffing,
Inkomsten u it s ubsidies
POP· subsidie

Afspraak proJedgroep
Afspraak projedgroep
Alleen bouwkundtg
Ramfng

Vervanging v1a beheer en onderhoud

(Jaar)
Gaar)
(%)
(%)

0
0
814

(-)
(-)
(-)

Waterway (tnventansatle)
1dem
1dem

814
560
254
0

(-)
(-)
(-)
(-)

Waterway (mventansatte)
1dem
tdem
1dem

7 476 937
0
0
7 476 937

(€)
(€)
(€)
(€)

Waterway (100·300 tba's)

ü

(€)
(€)
(€)
(€)

900
732 600

(€)
(€)

Vervangings.nvestenng wtblelektr !BA-systeem klasse I
Vervangingsmvestenng wtb/elektr !BA-systeem klasse U
Vervangingsinvestering wtbJelektr !BA-systeem klasse 111
Totaal vervang1ngsinvestenng wtblelektr

Handhavin g
- handhav•ngskosten per !BA-systeem
- handhavingskasten

m1nus 2% inflatie

30
15
0%
0%

Totaal aantallozmgen
- aantal boden1ozmgen
- aantal lozrngen oppervlaktewater
- aantalloztngen op gierkelder

Beheer en on derhoud
Beheer en onderhoud per !BA-systeem
- b&o !BA-systeem klasse I
- b&o I BA-systeem klasse 11
- b&o !BA-systeem klasse 111
Totaal beheer en onderhoud

Opdrachl 6%

(%)
(%)

Aantallen
Totaal aantaiiBA-systeem klasse I
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 11
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 111

Begeleid in g
Begeleid•ngskosten per i ba
Begeleid•ngskosten totaal

Opmerking

19%

AfschnJVIng boli'Mc.undrg
AfschnJVmg INtbielek tra
%wtb/elektra IBA-1/infiltratievoorziening
%wtb/elektra IBA-11/IBA-111

Aa n schaf, plaat sing e n verva ngi ng
Totale 1nvestenngskosten levenog en aanleg
- Investeringskosten !BA-systeem klasse I
- 1nvestenngskosten !BA-systeem klasse 11
- Investeringskosten IBA-systeem klasse lil

Bron

119,00
261,80
440,30
~f. >} ~Ç.!

30

:t3 ~Of·

2 647
20 215

,,• .o::9
34'%
6é

172 01

(€!111ar)
(€/!Bar)
(€/!Bar)
(€/!Bar)

tnclustef BTW

ErvanngsciJfer

Waterway
Waterway
Waterway

(€/!Bar)
(€/!Bar)

(€)
(-)
(-)
(-)
(-)

Waterway (van ptlot·gemeenten )
Waterway (van pilot-gemeenten}
cbs tandehJk Cijfer
cbs landeliJk CIJfer

(€/!Bar)
(€/!Bar)

Waterway (van ptlot-gemeenten)

.7:01

38,40
0 .00
000
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

(€/!Bar)
(€/!Bar)
(€/!Bar)
(€/jBar)
(€/!Bar)
(€/jBar)
(€/!Bar)

s1teZL

:!!(;ûl':)

(E/I'Iar)
(€/!Bar)
(€/!Bar)
(€/!Bar)
(€/jBar)

7

oppervlaktewater
bodemloz1ng
gterkelder
totaal

1 461 944

(€)

tnclus4ef BTW

mdus1efBTW

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Berekeningsgrondslag
Scenario 2, Pilotgebied
Samenwerking binnen de provincie, plaatsen IBA-syst eem k lasse 111

Uit gangspunten (vast )
Alle bedragen zonder tntlatJe
Aanleg 1n 2003 (50%) en 2004 {50%)
Beheer start 1 }aar na aanleg

Bron

Opmerking

Opdracht 6%

rnnus 2% 1nftat1e

{%)

Afspraak proJectgroep
Afspraak prOJectgroep
Alleen bou\Ykund1g
Rammg

vervangmg via beheer en onderhoud

814

{-)
(-)
{-)

Waterway {•nventarisat•e)
1dem
idem

814
560
254
0

{-)
{-)
{-)
{-)

Waterway (inventansat1e)
1dem
tdem
tdem

7 103 090

{€)

Waterway {100-300 oba's)

Kosten IBA-systemen onder omslagbedragen provtnoe
Gemeente finanaert tnvestenng en vervangtng
Gemeente financtart begeletdtng aanleg
Rente (zonder tnflat•e)

BTW (indten berekend)
Afschrijvtng bolJINkundig
Afsdlnjvtng 'Ntb/elektra

%wtb/elektra IBA-IIInfiltratlevoorztentng
%wtb/olektra IBA-11/IBA-111

Aantallen
Totaal santallBA-systeem klasse I
Totaal aantal IBA-systeem klasse 11
Totaal aantal IBA-systeem klasse 111
Totaal aantallozingen
- aantal bodenloztngen
- aantal loztngen oppervlaktewater
- aantal lozmgen op gterkelder
Aanscha f, plaatsing en vervanging
Totale •nvestenngskosten levenog en aanleg
• 1nvestenngskosten I BA-systeem klasse I
- investenngskosten IBA-systeem klasse 11
- investenngskosten IBA-systeem klasse 111

4%
19%

{%)
{%)

30
15
0%
0%

oaar)
Oaar)
(%)

7 103 090

Beheer en onderho ud
Beheer en onderhoud per IBA-systeem
· b&o I BA-systeem klasse I
- b&o !BA-systeem klasse 11
- b&o !BA-systeem klasse 111
Totaal beheer en endertloud
Handhavin g
- handhavingskasten per !BA-systeem
- handhav•ngskosten
Inkomsten uît heffingen
Eenmahge biJdrage gebru1ker
Aantal percelen nootheffing (hUidig)
Aantal percelen noolheffing, md. !BA-systemen
Eenpersoons huishoudens (percentage)
Meerpersoons huishoudens (percentage)
RIOOlheffing
U1t nootheffing beschikbaar per IBA-systeem
Verontre•mgingsheffing (1 v e )
U1 t v o -heffing beschikbaar eenpersoons hh
U1t v o -heffing beschikbaar meerpersoons hh
U1t v o -heffing basetukbaar eenpersoons hh, bodemloz.ng
U1t v.o .-heffing beschikbaar meerpersoons hh, bodernozmg
Utt v o -heffing beschikbaar eenpersoons hh, gierkelder
U•t v.o .-heffing beschikbaar meerpersoons hh, gierkelder
Inkomsten u1t noolheffing
Inkomsten uit verontreinigingsheffing oppervtaktewater
Inkomsten u1t verontre•nig•ngsheffing , bodemloz•ng
Inkomsten utt verontretntgtngsheffing, gierkelder
Inkomsten u•t verontreinigingsheffing, totaal
Inkomsten uit s ubsidies
POP-subSidie

{€)
(€)

5% kwantumkortmg

{€)

Vervangtngs•nvestenng INtblelektr !BA-systeem klasse I
Vervang•ngsanvestenng wt.blelektr IBA-systeem klasse 11
Vervang•ngsmvestenng INtb/elektr IBA-systeem klasse UI
Totaal vervangmgstnvestenng wtb/elektr
Begelei ding
Begele•d•ngskosten per 1ba
Begele•d•ngskosten totaal

tndustef BTW

{E)

{E)

{€)
{€)

600
488 400

107,10
235,62
396,27
.32 '~

;{;,1

:ó

t~r;~'

30

2647
20 215
(;~~

:

34%
ti'172,01

(€)

ErvanngsaJfer

Redud•e door samen'W'el1ling

Waterway
Waterway
Waterway

10% kort1ng door samenwerkmg

{E)

{€/Jaar)
{€/Jaar)
(€/Jaar)
(€/Jaar)

{€/,aar)
{€/Jaar)

(€)
{-)
{-)
{-)
{-)

Waterway (van ptlot-gemeenten)
Waterway (van pilot-gemeenten)
cbslandeliJk CIJfer
cbslandeliJk CIJfer

{€/,aar)
{€/,aar)

Waterway (van p•lot-gemeenten)

, , . .0'
38,40
25,60
76,80
25,60
76,80
25,60
76,80

{€/Jaar)
{€/)aar)
{€/Jaar)
{€/Jaar)
{€/Jaar)
{€/,aar)
{€/,aar)

s1te Zl

'4(• 0'9

{€/Jaar)
{€/Jaar)
{€/Jaar)
{€/Jaar)
{€/jaar)

~5 (;~ i;

~3 ~fjf.

0
·l!'·

3;~2

1388 847

{€)

tndUSJef BTW

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Berekeningsgrondslag
Scenario 3, Pilotgebied
Aanpak door gemeenten, voldoen aan wettelijk minimum

Uitgangspunten (vast)

Bron

Opmer1dng

Opdracht 6%

rnnus 2% tnftabe

Afspraak proJOelgroep
Afspraak proJOelgroep
AJieen ~und1g
Raonng

vervangtng vt• beheer en onderhoud

Alle bedragen zonder tnflat•e
Aanleg on 2003 (50%) en 2004 (50%)
Beheer start 1 }aar na aanleg
Kosten IBA·systemen onder omslagbedragen provinCie
Gemeente finsnoert 1nvestenng en vervang1ng
Gemeente finaooert begele•d•ng aanleg
Rente (zonder 1nflatJe)
BTW (md1en berekend)
Afsdm)VIng bou\M<undog
Afschn)VIng wtblelektno
%wtblelektra IBA-ll•nfiltrabevoorz•en•ng
%wtblolektra IBA-11/IBA-111

AllnUllen
Totaal aantaiiBA-systeem kJasse I
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 11
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 111

Totaal aantallozmgen
• aantal bodernazangen
aantal loz,ngen oppervtaktewater
• aantal loz1ngen op g1ef1(elder

4%
19'llo

( %)
( %)

30
15
0%
0%

(Jaar)
(Jaar)
(%)
(%)

655
53
12

(-)
(-)
(-)

Waterway (tnventansalte)
tdem
tdem

720
502
218
0

(-)
(-)
(-)
(-)

Waterway (inventansat1e)
tdem
tdem
1dem

3 522 389
2 954 200
422 628
145 564

(€)
(€)
(€)
(€)

Waterway (100-300 oba's)

Aanschaf, plaatsing en vervanging
Totale mvestenngskosten levenng en aanleg
• tnvestenngskosten !BA-systeem klasse I
• tnvestenngskosten !BA-systeem klasse 11
• tnvestenngskosten !BA-systeem klasse 111

Vervangtngstnvestenng ......tblelektr IBA-systeem klasse 1
VervangtngSJnvestenng wtblelektr !BA-systeem klasse 11
Vervang•ngSinvestenng wtblelektr !BA-systeem klasse 111
Totaal vervangtngstnvestenng wtblelektr
Begeleiding
Begeletd•ngskosten per tba
Begele•d•ngskosten totaal
Beheer en onderhoud
Beheer en onderfloud per tba
- b&o !BA-systeem klasse I
• b&o IBA systeem klasse 11
- b&o IBA systeem klasse 111
Totaal beheer en onderhoud
H•ndh•ving
- handhavmg per !BA-systeem
• handhavmgskosten
Inkomsten uit heffingen
Eenmaltge bt}drage gebruiker
Aantal percelen nootheffing (hutdtg)
Aantal percelen noolheffing, tnd IBA-systemen
Eenpersoons hutshoudans (percentage)
Meerpersoons hutshoudans (percentage)
RIOOlheffing
Utt nootheffing beschtkbaar per I BA-systeem
Verontretntgtngsheffing (1 v e_)
Utl v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh
Utt v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh
UtIvo -heffing beschtkbaar eenpersoons hh. boderr4oztng
U•t v o -heffing besch•kbaar meerpersoons hh. bodemloz•no
Ut! v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh o•er1telder
Utt v o -heffing beschtk.baar meerpersoons hh. gterkelder
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

utt noolheffing
u1t verontretntgtngsheffing, oppervlaktewater
utt verontretntgtngsheffing bodemloztng
u11 verontre1n1gtngsheffing gterkelder
u1t verontreinlgtngsheffing. totaal

Inkomaten uH: subsidies
POP·SubStdte

1ndus1ef BTW

(€)
(€)
(€)
(€)

900
648000

(€)
(€)

119 00
261 .80
440.30

(€/)Bar)
(€/)Bar)
(€/)Bar)
(€/Jaar)

30

(€/Jaar)
(€IJ8ar)

150CO

2 647
20 215
20&:!!1
34 %
t..~o),(

(ó)
(·)
(-)
(·)
(-)

Ervanngsajff'~

Waterway
Waterway
Waterway

Waterway (van pilOt-gemeenten)
Waterway (van ptlot-gemeenten)
cbslandeliJk OJfer
cbs landehJk c.Jfer

(€/Jaar)
(€/)Bar)

Waterway ( van ptlot-gemeenten)

1 ...:.;1

38 40
0.00
0.00
0 .00
0 .00
000
0.00

(€/)Bar)
(€/)Bar)
(€/)Bar)
(€/jaar)
(€/)Bar)
(€/J88r)
(€/)Bar)

SlteZL

13~~

(€1)8ar)
(€/J8Br)
(€IJ88r)
(€/Jaar)
(€/)Bar)

172.01

c
0

81 787

(E)

mclustef BTW

tndustef BTW

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Berekeningsgrondslag
Scenario .a, Pilotgebied
Centrale aanpak binnen de provincie, voldoen aan wettelijk minimum

Uitgangspunten (vast)
Alle bedragen zonder mflat1e
Aanleg •n 2003 (50%) en 2004 (50%)
Beheer start 1 J8&r na aanleg
Kosten IBA~systemen onder omslagbedragen prov1nae
Gemeente finsnoert tnvestenng en tJervang•ng
Gemeente finsnoert begele•d•ng aanleg
Rente (zonder •nflat1e)
BTW (•nd•en berekend)

~%

19%

30

AfschnJV1nQ bouwkund•g
Afschn)VIng wtblelektra
%wtblelektra IBA-V~nfiltratJevooroentng
%wtblelektra IBA-IIIIBA-111

(%)
(%)

Bron

Opmerking

Opdracht 6%

mnus 2% tnflalle

Afspraak prOjeCtgroep
Afspraak prOjeCtgroep
AJieen bouwkundig
Ramng

(vervangtng

15
0%
0%

(jaar)
(jaar)
(%)
(%)

Totaal santallBA-systeem klasse I
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 11
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 111

655
53
12

(·)
(·)
(·)

Waterway (1nventansat:Je)
tdem
tdem

Totaal aantalloz•ngen
- aantal bodemloz•ngen
aantal loztngen oppervlaktewater
- aantal loztngen op gterketder

720
502
218
0

(·)
(·)
(·)
(·)

Waterway (inventansalle)
tdem
tdem
tdem

3 346 270
2 806 490
401 494
138 285

(€)
(€)
(€)
(€)

Waterway (100-300 1ba's)

0
0

0

(€)
(€)
(€)
(€)

600
432 000

(€)
(€)

VI• beheer&onderhoud)

Aantallen

Aanschef, plaatsing en vervanging
Totale tnvestenngskosten levenng en aanleg
.nvestenngskosten IBA-systeem klasse I
• tnvestenngskosten IBA-systeem klasse 11
- .nvestenngskosten IBA-systeem klasse 111
VeNangtngsmvestenng wtb/elektr IBA-systeem klasse I
VervangtngSinvestenng wtblelektr IBA-systeem klasse 11
VervangtngSinvestenng wtblelektr IBA-systeem klasse 111
Totaal vervangtngstnvestenng wtblelektr
Begeleiding
Begele•d•ngskosten per •ba
Begeletdtngskosten totaal
Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud per tba
b&o !BA-systeem klasse I
• b&o IBA systeem klasse 11
- b&o IBA systeem klasse 111
Totaal beheer en onderhoud

10710
235 .62
396.27

87 3f\4

H•ndh•ving
• handhaving per !BA-systeem
- handhavtngskosten

30
'~.CX,O

Inkomsten uit heffingen
Eenmaltge bttdrage gebru•ker
Aantal percelen nootheffing (hutdrg)
Aantal percelen noolheffing, tnd !BA-systemen
Eenpersoons hUishoudens (percentage)
Meerpersoons hutshoudans (percentage)
Rtoolheffing
Utt noolheffing besch•kbaar per I BA-systeem
Verontre•n•g•ngsheffing (1 v e .)
Ut! v o -heffing besch4kbaar eenpersoons hh
Utt v o ·heff.ng besd"ukbaar meerpersoons hh
U.t v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh_bodemlozmg
U•t v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh. bodemloztng
Utl V 0 ·heff.ng beschtkbaar eenpersoons hh. g•erkelder
U•t v o ·heffing beschtkbaar meerpersoons hh. gterkelder
Inkomsten utt nootheffing
Inkomsten utt verontre•ntgmgsheffing
Inkomsten urt verontretntgtngsheffing
Inkomsten utt verontre1ntg1ngsheffing.
Inkomsten u1t verontrelniQJngsheffing
Inkomsten uit sub sidies
POP-substdJe

0

oppervlaktewater
bodemloztng
Qteritelder
totaal

2 647
20 215
34%
6SY!:·
172,01

(€/J8ar)
(€IJ8ar)
(€/J8ar)
(€/J8ar)

tnclu~efBTW

Ervanngso.Jfer

Reduct•e door samen'N'8rktng

Waterway
Waterway
Waterway

tnduSlef BTW
10% kwantumkort•ng

(€/J8ar)
(€/jaar)

(€)
(·)
(·)
(·)
(·)

Waterway (van prlotMgemeenten)
Waterway (van pilot-gemeenten)
cbs tandehJk ciJfer
cbs landeltJk OJfer

(€/jaar)
(€/)Bar)

Waterway (van ptlot-gemeenten)

04

38.40
25.60
76.80
25,60
76.80
2560
76 80

(€/J8ar)
(€/J8ar)
(€/J8ar)
(€IJ8ar)
(€/J8ar)
(€/J8ar)
(€/J8ar)

S1te Zl

t ,,

t..,"'
12

e.w

0
4.' ·61J

(€/J8ar)
(€/J8ar)
(€IJ8ar)
(€/)Bar)
(€IJ8ar)

77 697

(€)

9~9

~(18 1 "J

tnclus1ef BTW
5% kwantumkorting

WATERWAY"
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Resultaten scenario analyse per gemeente

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Overzicht scenario's Horst aan de Maas

Bedragen in € per jaar
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Project Sanering Buitengebied
Uitgaven
Aanschaf en plaatsing
Vervanging
Begeleidingskosten aanleg
Beheer en onderhoud

245.862
0
22.136
182.225

233.569
0
14.758
164.002

112.417
0
20.468
50.877

106.796
0
13.645
45.789

Totaal uitgaven

450.223

412.329

183.761

166.230

Ontvangsten
Gemeenten
Zuiveringschap
Provincie
Subsidie
Inkomsten uit rioolheffing
Inkomsten uit verontreinigingsheffing

223.824
0
0
44.174
73.618
0

206.361
0
0
41 .966
73.618
26.045

130.649
0
0
2.235
68.068
0

118.317
0
0
2.123
68.068
24 .081

Totaal ontvangsten

341.616

347.989

200.952

212.590

(108.607)

(64 340)

17 191

46.360

223.824
73.618
9.030

206.361
73.618
9.030

130.649
68.068
8.370

118.317
68.068
8 370

55.808
7 3.618

55.808
73.618

51.601
68068

51.601
68.068

(177.046)

(159 583)

(87.418)

(75.086)

10,34
0,00
16,86
0,00

6 ,13
0,00
15,20
0,00

0,00
(1 ,64)
8,35
0,00

0,00
(4,43)
7,17
0,00

27,20

21 ,32

6,71

2,74

Cash-flow Project Sanering Buitengebied
Ontvangsten-uitgaven

Gemeente
Uitgaven
Financiering aanschaf, aanleg, vervanging en begeleiding
Bijdrage aan sanering uit rioolheffing
Handhavingskasten
Ontvangsten
Eenmalige aansluitkosten
Rioolheffing iba-gebruikers
Cash-flow gemeente t.a.v. sanering
Ontvangsten-uitgaven

Dekking (per huishouden in de gemeente)
Project Sanenng Buitengebied, financiering tekort
Project Sanenng Buitengebied, baten (=negatief)
Gemeente, financiering tekort
Gemeente, baten (=negatief)
Totaal verhoging lasten per huishouden

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Overzicht scenario's Helden

Bedragen in € per jaar

Project Sanering Buitengebied
Uitgaven
Aanschaf en plaatsing
Vervanging
Begeleidingskasten aanleg
Beheer en onderhoud

74.144
0
7.215
59.395

70.437
0
4.810
53.455

31.958
0
5.595
15.660

30.361
0
3.730
14.094

140.754

128 703

53.213

48.184

66.961
0
0
14.398
24.581
0

61.569
0
0
13.678
24.581
8.489

36.118
0
0
1.436
19.063
0

32.727
0
0
1.364
19.063
6.583

Totaal ontvangsten

105.941

108.317

56.617

59.737

Cash-flow Project Sanering Buitengebied
Ontvangsten-uitgaven

(34 814)

(20.385)

3.403

11.553

Uitgaven
Financiering aanschaf, aanleg, vervanging en begeleiding
Bijdrage aan sanenng uit rioolheffing
Handhavmgskosten

66.961
24.581
2.790

61.569
24.581
2.790

36.118
19.063
2 220

32.727
19.063
2.220

Ontvangsten
Eenmalige aansluitkosten
Rioolheffing iba-gebruikers

18.190
24.581

18.190
24.581

14 107
19 063

14107
19.063

(51.561 )

(46.169)

(24.232)

(20.840)

4,75
0,00
7,04
0,00

2,78
0,00
6,31
0,00

0,00
(0,47)
3,32
0,00

0,00
(1,58)
2,86
0,00

11,80

9,09

2,86

1,27

Totaal uitgaven
Ontvangsten
Gemeenten
Zuiveringschap
Provincie
Subsidie
Inkomsten uit rioolheffing
Inkomsten uit verontreinigingsheffing

Gemeente

Cash-flow gemeente t.a.v. sanering
Ontvangsten-uitgaven

Dekking (per huishouden in de gemeente)
Project Sanering Buitengebied, financiering tekort
Project Sanering Buitengebied, balen (=negat1ef}
Gemeente, financiering tekort
Gemeente, balen (=negatief)
Totaal verhoging lasten per huishouden

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Overzicht scenario's Meerio Wansum

Bedragen in € per jaar
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Project Sanering Buitengebied
Uitgaven
Aanschaf en plaatsing
Vervanging
Begeleidingskosten aanleg
Beheer en onderhoud

105.194
0
10.602
87.274

99.934
0
7.068
78.547

47.791
0
9.277
22.572

45.360
0
6.184
20.315

Totaal uitgaven

203.070

185.549

79.640

71 .859

94.639
0
0
21 157
36.988
0

86.903
0
0
20.099
36.988
12.474

56.278
0
0
790
32.365
0

50 794
0
0
750
32.365
10.914

Totaal ontvangsten

152.784

156.464

89.433

94.824

Cash-flow Project Sanering Buitengebied
Ontvangsten-uitgaven

(50.285)

(29.084)

9.793

22.965

Uitgaven
Financiering aanschaf, aanleg, vervanging en begeleiding
Bijdrage aan sanering uit rioolheffing
Handhavingskasten

94.639
36.988
4.980

86.903
36.988
4.980

56.278
32.365
4.470

50.794
32.365
4.470

Ontvangsten
Eenmalige aanslUitkosten
Rioolheffing 1ba-gebruikers

40.087
36.988

40.087
36.988

35.076
32.365

35.076
32365

(59.532)

(51 796)

(25 672)

(20.188)

15,68
0,00
18,57
0,00

9,07
0,00
16,16
0.00

0,00
(3,08)
8,08
0,00

0,00
(7,22)
6,35
0,00

34,25

25,23

5,00

(0,87)

Ontvangsten
Gemeenten
Zuiveringschap
Provmcie
Subsidie
Inkomsten uit rioolheffing
Inkomsten uit verontreinigingsheffing

Gemeente

Cash-flow gemeente t.a.v. sanering
Ontvangsten-uitgaven

Dekking (per huishouden in de gemeente)
Project Sanering Buitengebied, financiering tekort
Project Sanering Buitengebied, baten (=negatief)
Gemeente, financiering tekort
Gemeente, baten (=negatief)
Totaal verhoging lasten per huishouden

WATERWAY"
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Provinciale extrapolatie

Extrapolatie pilotresultaten naar provinciale schaal
Op basis van de verkenningen binnen het pilotgebied kan een globale vertaalslag worden
gemaakt naar de implicaties op provinciale schaal. Hiervoor worden de volgende aannamen gehanteerd:
• Het pilotgebied representeert 40% van de te plaatsen IBA-systemen.
• De eenmalige aansluitkosten en de rioolheffing zijn gelijk aan het gemiddelde in het
pilotgebied.
• In de provincie zijn 484.000 huishoudens (CBS statistiek)
• In de provincie worden circa 1,7 miljoen vervuilingseenheden geheven (huishoudens
en bedrijven).
• Voor circa eenderde van de percelen geldt een drempelbedrag van 11 .350 euro en
voor de overige percelen 6.800 euro.
Om zicht te krijgen op de te financieren kosten is onderscheid gemaakt tussen eenmalige
kosten en jaarlijks terugkerende kosten. Bij de berekeningen op provinciale schaal is
aangenomen dat de verontreinigingsheffing van de !BA-percelen volledig wordt ingezet
voor de sanering en dat de helft van het rioolrecht (85 euro) wordt gebruikt ter dekking
van jaarlijkse lasten en de andere helft voor de dekking van de investeringskosten.
Bij samenwerking binnen de provincie en plaatsing van !BA-systemen klasse 111 (scenario
2) is een totale investering nodig van 19 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen euro wordt
gedekt uit subsidiegelden . Uit eenmalige aansluitkosten financieren de gebruikers 5,5
miljoen gulden en de jaarlijkse bijdrage per !BA-perceel van 85 euro uit rioolrecht kan als
een bijdrage van 3 miljoen euro worden beschouwd. De gemeenten dienen de resteren1
de 7 miljoen euro te financieren . Dit kan door verhoging van de woonlasten met gemiddeld 0,85 euro per huishouden per jaar. Deze verhoging kan sterk per gemeente verschillen, afhankelijk van het percentage percelen dat van een !BA-systeem moet worden
vc :>rzien. In de provincie ligt dit gemiddeld op circa 0,4%.
De investeringen en de gemeentelijke bijdrage zijn aanzienlijk, maar dienen wel afgezet
te worden tegen de reguliere kosten voor aanleg van riolering. Volgens het provinciaal rioleringsbeleid van 1997 móeten de gemeenten riolering aanleggen in kwetsbare en zeer
kwetsbare gebieden als de aanleg minder dan 11.350 euro bedraagt; in de overige, niet
kwetsbare gebieden geldt een drempelbedrag van 6.800 euro per woning. Er kan in dergelijke gevallen geen ontheffing worden verkregen. Als de kosten voor aanleg van riolering in alle percelen die van een !BA-systeem worden voorzien , precies gelijk zouden zijn
aan het drempelbedrag, dan waren de gemeenten wettelijk verplicht 17 miljoen gulden te
investeren voor de sanering. Dit bedrag is vergelijkbaar met de investering voor !BAsystemen.
In werkelijkheid liggen de kosten bij het aanleggen van riolering in deze percelen nog
aanmerkelijk hoger omdat hier de rioleringskasten per definitie boven de drempelbedragen liggen. In de gemeenten Helden en Meerlo-Wansum liggen de kosten voor riolering
bijvoorbeeld 80% hoger dan de kosten voor aanleg van de !BA-systemen klasse 111.
In scenario 2 bedraagt het tekort op de beheer- en onderhoudkosten 0,5 miljoen euro per
jaar. Dit komt overeen met 0,29 euro per vervuilingseenheid .
In onderstaande tabellen zijn de berekeningsgegegevens en resultaten van scenario 2
weergegeven.
1

Indien niet overal /BA-systemen klasse 111 worden geplaatst, maar volstaan wordt met voldoen
aan het wettelijk minimum (scenario 4) dienen de gemeenten 2 miljoen euro te financieren, ofwel
gemiddeld 0, 25 euro per huishouden per jaar.

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Berekeningsgrondslag
Scenario 2, Provincie
Samenwerking binnen de provincie, plaatsen !BA-systeem klasse 111

Uitgangspunten (vaat)
Alle bedragen zonder 1nflatte
Aanleg on 2003 (50%) en 2004 (50%)
Beheer start 1 Jaar na aanleg
Kosten !BA-systemen onder omslagbedragen provFnCie
Gemeente finanCiert 1nvestermg en vervang1ng
Gemeente finanaert begeleFdtng aanleg

Bron

Opmertdng

Opdracht. 6%

mtnus 2% tnftatte

(%)

Afspraak pn)Jectgroep
Afspraak prOjectgroep
Alleen bouwkundtg
Ram1119

vervang111g vt• beheer en onderhoud

0
0
2035

(-)
(-)
(-)

Waterway (•nventansatte)
tdem
tdem

100/40"814

2 035
1 400
635
0

(-)
(-)
(-)
(-)

Waterway (tnventansatle)
tdem
tdem
tdem

17 757 726
0
0
17 757 726

(fj
(fj
(fj
(fj

Waterway (100-300 oba's)

0

(fj
(fj
(fj
(fj

Rente (zonder •nflat1e)
BTW (Fndten berekend)

AfschnJVtOQ bovwkundtg
Afsd'lnJVIOQ Wlblelektra
%wtblelektra IBA-U•ntittrateevoorz•en•ng
%wtblelektra IBA-IInBA-111

Aantalten
TotaalaantaiiBA-systeem klasse I
Totaal aantaiiBA-systeem klasse 11
Totaal aanlaltBA-systeem klasse 111

Totaal aantalloz•ngen
- aantal bodemlozingen
-aantal toz1ngen oppervlaktewater

- aantatloz•ngen op o•erkelder

4%
19%

(%)
(%)

30
15
0%
0%

~aar)
~aar)

(%)

100/40"560

Aanschaf, plaatsing en vervanging
Totale tnvestenngskosten levenng en aanleg
mvestenngskosten IBA·systeem klasse I
- mvestermgskosten !BA-systeem klasse 11
tnvestertngskosten !BA-systeem klasse 111
Vervangmgstnvestenng wtblelektr !BA-systeem klasse 1
Vervangtngstnvestenng wtblelektr !BA-systeem klasse 11
Vervangtngstnvestenng wtblelektr IBA·systeem klasse 111
Totaal vervangtngstnvestenng wtbJelektr
Begeletdtng
Begeletdtngskosten per lba
BegeleKhngskosten totaal

0
0
0

600
1221 èOO

(fj
(fj

tndustef BTW

100/40"7 103 090
tncluS!efBTW

ErvaoogsCijfer

Reduct~e

Waterway
Waterway
Waterway

tnciUSI&f

doof' samenwef1(•ng

BehHr en onderhoud
Beheer en onderhOtJd per !BA-systeem
- b&o !BA-systeem klasse I

- b&o !BA-systeem klasse 11
• b&o !BA-systeem klasse 111
Totaal beheer en onderhoud
Handhavmg
- handhaVIngskasten per IBA·systeem
- handhavtngskosten
Inkomsten uit heffingen
Eenmahge bttdrage gebrutker
Aantal percelen nootheffing {hutdig)
Aantal percelen noolheffing. 1ncl. !BA-systemen
Eenpersoons hutshoudens (percentage)
Meerpersoons hutshoudens (percentage)
Aantal verontrelntgtngseenheden

10710
235.62
396.27
600400

<•Jaar)
(fJaar)
(fJaar)
<•Jaar)

30

<•Jaar)
(41Jaar)

4 '000

2 647
484 000

,.

)

34%

""~

1 700000

Rtoolheffing
Ut! nootheffing beschtkbaar per I BA-systeem

172 01

Verontre.ntgtngsheffing (1 v e .)
Utl v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh
U•t v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh
Ut! v o -heffing besch•kbaar eenpersoons hh, bodemk>ztng
Utt v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh. bodemloz•ng
Ut! v o -heffing beschtkbaar eenpersoons hh, g•erkelder
Utl v o -heffing beschtkbaar meerpersoons hh. g•e~elder

38.40
38 40
115 20
38 40
11520
38.40
115.20

Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

u1t noolheff~ng
utt verontretntgmgsheffing oppervlaktewater
u•t verontretntgmgsheffing. bodemloztng
utt verontretntgtngsheffing, gtef1(elder
utt verontretmg~ngsheffing, totaal

Inkomsten u1t subsidies
POP-substdte

·~ 0

1 '
~!.1"

12.. '140
~

181 :,1&

3472117

(fj
(·)
(-)
(-)
(-)
(·)

Gemtddelde ptlotgebted
CBS #hutshoudens

(41Jaar)
(41Jaar)

Germddelde ptlotgebted

(fJa8r)
(41Ja8r)
(fJ&8r)
(41Ja8r)
<•Jaar)
(41Jaa r)
(41Jaar)

Stte Zl

<•Jaar)
(41Jaar)
(fJa&r)
(41Jaar)
(41Jaar)

(fj

cbs landeltJk CIJfer
cbs landeltJk CIJfer

Info ZL

BTW
10% korting door samenwefi(tng

Financieringsplan !BA-systemen Limburg
Eenmalige en jaarlijkse ontvangsten en uitgaven
Scenario 2, Provincie
Samenwerking binnen de provincie, plaatsen !BA-systeem klasse 111

eenmalig

(tl

jaarlijks
(ij aar)

Uitgaven

Aanschaf en p laa ts1ng
Begeleidingskasten aanleg
Beheer, onderh oud en vervangen onderdelen
H andhav1ng skasten

17757726
1 22 1 000

Totaal u1tgaven project

18 978 726

806 409
42 .000
848 409

Ontvangsten

Ge b ruiker
Gemeen ten
Prov1nc1e
Wa terschap
Subs1d1e
Inkom sten uit fioolheffing
Inkom s ten Uit verontre 1 n1gingsheff~ng

5 386 645
10119 964

Totaal ontvangsten project

18978726

354 294

0

-494 116

eenmalig

jaarlijks
(«jaar)

Saldo Project Sanering Buitengebied
Ontvangsten-uitgaven project

Dekking

0
0
3472117

172 975
181 319

(tl
Saldo project
(u 1tgedrukt als eenmalige en JaarliJkSe kosten
To taal saldo proJect
Totaal saldo per IBA
Totaa l saldo per hulshouden
Totaa l per v e

0

0
0,00
0,00

-494 116
-243
-1 .02
-0 ,29

Bijdrage gemeente

BIJdrage
BIJdrage per 1ba
BIJdrage per hulshouden

10 119 964
4 973
20,82

Saldo+bljdrage

Maatschappelijke kosten

(tl

jaarlijks
(ij aar)

Maatschappelijke kosten project
(u1tgedrukt als eenmalige of Jaarlijkse kosten)
Eenmalige kosten
JaarliJkse kosten

18 978 726
14 6 7 0 7 24

1 097 542
848 409

Totaal project

33 649 450

1 945 951

9 326
7 209

539
41 7

16 .535

956

Maatschappelijke kosten per huishouden
(uitgedrukt a ls eenmalige of jaarliJkse kosten)
Eenmalige kosten
JaarliJkse kosten

39 ,05
30,18

2,26
1,75

Totaal per hulshouden

69, 23

4,00

Maatschappelijke ko s ten per iba
(uitgedrukt als eenmalige of JaarliJkse kosten)
Eenmalige kosten
JaarliJkse kosten
Totaal per 1ba

eenmalig

WATERWAy·
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Uniforme overeenkomsten

Overeenkomst (uniform, gemeente- gebruiker)
De ondergetekende:
1.

. ................................. ...... geboren .... ...............................te .................... .
adres: ........................................ .....................woonplaats: ........................... ... ..
betreffende het perceel kadastraal bekend: .... ............. ....... ........ ......... .. .............. .
Hierna ook te noemen ' grondeigenaar' onder welke aanduiding voor zover daarvan bij deze
akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, hun rechtsopvolgers onder algemeneen/of bijzondere
titel tevens worden begrepen;

2.

De heer... .. .. .... .... burgemeester der gemeente ....... ..... geboren te .................... .
Ten deze handelende voor- en namens de gemeente ...... .. ...... ........................... .
gevestigd te ...........op grond van het bepaalde artikel 171 der Gemeentewet.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel1.
a.

De grondeigenaar verleent aan de gemeente, die op haar beurt van de grondeigenaar
aanvaardt, een zelfstandig opstalrecht, inhoudende het recht om kabels en leidingen te
hebben in, op, boven het hierna te noemen perceel, een en ander ten behoeve van de
instandhouding van het werk zijnde een individuele behandeling van afvalwater (IBA) en
bijbehoren, zich bevindende op en in het/de kadastrale perce(el)(en), gemeente
- volgens een tracé, hetwelk partijen voldoende bekend is, als aangegeven overeenkomstig
de aangehechte tekening.
b. Het recht houdt mede in, dat de gemeente bevoegd is het werk te (laten) inspecteren,
onderhouden, herstellen, vervangen en verwijderen indien het oordeel van de gemeente
onderhouds-, herstel-, vervangings-, of verwijderingwerkzaamheden dienen plaats te vinden,
dat voorts de gemeente en door haar aan te wijzen derden- met de nodige vervoermiddelen,
materialen en werktuigentoegang zullen hebben tot het werk, alles op een in redelijk overleg
met de grondeigenaar c.q. de grondgebruiker te bepalen wijze. De voor de uitvoering van het
werk hinderlijke belemmeringen mogen door de gemeente tijdelijk worden weggenomen. Na
afloop de onderhouds-, herstel-, vervangings- of verwijderingwerkzaamheden zal de grond
door of namens de gemeente zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden gebracht.
c. Een kaart, waarop het werk/de belaste strook is aangegeven , zal aan de grondeigenaar en de
grondgebruiker ter hand worden gesteld.
d. De grondeigenaar c.q. de grondgebruiker behouden het volledige genot en gebruik van de
belaste grond, indien en voor zover een en ander niet in strijd is met de aan de gemeente
verleende rechten.
e. De grondeigenaar en/of grondgebruiker zal zonder schriftelijke toestemming van de gemeente
binnen de strook als bedoeld in artikel 1, lid f:
1. geen opstallen , zoals gebouwen, werken-waaronder mede begrepen het aanbrengen
van gesloten verhardingen en wijzigingen van het bodemniveau- almede
opslagplaatsen , diep wortelende bomen en beplantingen aanbrengen of uitbreiden,
noch ontgravingen plegen en voorwerpen in de grond drijven, of anderszins geen
behandelingen verrichten waardoor het functioneren van het werk kan worden belet of
belemmerd;
2. geen boven- of ondergrondse kabels, buizen of leidingen aanbrengen.
De grondeigenaar en/of grondgebruiker zal ook aan derden geen toestemming tot een
of meer van de in dit lid bedoelde handelingen verlenen, zonder dat die derden daartoe
schriftelijk toestemming van de gemeente hebben ontvangen.

f.

De breedte van de met het opstalrecht belaste strook (het tracé) bedraagt 1.00 meter aan de
weerszijden van de hartlijn van de leiding, evenals een strook van 1.00 meter rondom de
geplaatste putten, hetgeen voor een goed beheer noodzakelijk is.

Artikel2.
De grondeigenaar is verplicht voor zijn/haar rekening stroom te leveren aan deIBAten behoeve van
het opstalrecht of het werk zoals bedoeld onder 1.

Artikel3.
De grondeigenaar stemt er mee in:
3.1 het !BA-systeem conform bijgeleverde handleiding te gebruiken (dagelijksgebruik) voor ........ .
personen
3.2 geen hemelwater en drainagewater op de IBA aan te bieden;
3.3 geen vaste stoffen, olie of chemische producten op de IBA aan te bieden (een bredere definitie
van stoffen is vermeld in bijlage ......... (gebruikshandleiding IBA-syseem);
3.4 Indien stoffen, zoals genoemd in lid 3.3 worden geloosd op het !BA-systeem, en schade aan het
!BA-systeem, bijbehorende werken en leidingen of omgeving veroorzaken, worden de kosten voor
herstel op de gebruiker verhaald door de gemeente.

Artikel4.
Wegens de vestiging en uitvoering van het opstalrecht is de gemeente aan de grondeigenaar c.q.
grondgebruiker geen vergoeding verschuldigd.

ArtikelS.
De gemeente kan na ondertekening van deze overeenkomst, behoudens eventuele rechten van
derden, van haar recht gebruik maken.

ArtikelS.
Na afloop van de aanleg-, herstel of vervangingswerkzaamheden zal de grond door of namens de
gemeente weer in een zo goed mogelijke staat worden gebracht met dien verstande dat waar het
grasland of gazons betreft, deze ingezaaid zal (zullen) worden opgeleverd of voor het inzaaien aan de
grondeigenaar of rechtmatige gebruiker een passende vergoeding zal worden gegeven. Daarbij zal de
gemeente er zorg voor dragen, dat de oplevering zal geschieden op een uit cultuurtechnisch oogpunt
verantwoorde wijze, of op een ander berokkende overeengekomen wijze.

Artikel7.
De leiding(en) zal (zullen) in eigendom van de gemeente blijven gedurende het bestaan van het
opstalrecht, de belaste strook zal eigendom blijven van de grondeigenaar. Op de leiding( en) mag
(mogen) geen nieuwe aansluiting( en) gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de
gemeente.

ArtikelS.
a.
b.

Het opstalrecht is altijd durend en niet opzegbaar door de grondeigenaar.
Het opstalrecht zal echter geheel of gedeeltelijk vervallen, indien en zodra de gemeente
schriftelijk aan de grondeigenaar mededeelt, dat voortaan van het recht geen gebruik meer
dan wel nog maar voor een gedeelte gebruik zal worden gemaakt. De gemeente is alsdan
verplicht binnen vier maanden na het (gedeeltelijk) vervallen van het recht het werk
(gedeeltelijk) op te ruimen en het (betreffende gedeelte van het) belaste perceel zo veel
mogelijk in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. Het (gedeelte van het) werk, dat niet
binnen vier maanden mocht zijn opgeruimd, vervalt aan de grondeigenaar, onverminderd
diens recht om de opruiming, verdere opruiming en het in oorspronkelijke toestand
terugbrengen te doen uitvoeren op kosten van de gemeente.

c.

d.

Bovendien is de gemeente verplicht om na het vervallen van (een gedeelte van) het recht
gedane inschrijving in de openbare registers namens partijen (gedeeltelijk) te doen royeren,
waartoe de grondeigenaar aan de gemeente onherroepelijk volmacht met de bevoegdheid
van substitutie verleent
Partijen doen afstand van hun eventuele rechten om op grond van het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst te
vorderen. In geval van wanprestatie zal derhalve uitsluitend nakoming en/of
schadevergoeding gevorderd kunnen worden.

Artikel9.
a.
b.

c.

Indien de grond door derden wordt gebruikt, zal de grondeigenaar de grondgebruiker(s) tijdig
inlichten omtrent de inhoud van de overeenkomst.
De grondeigenaar staat er voor in dat buiten hemzelf en de eventuele rechtmatige
gebruiker(s) derden geen recht op de belaste strook hebben of verkrijgen, waardoor de door
de gemeente bij de overeenkomst bedongen rechten kunnen worden aangetast.
De gemeente staat er voor in dat de rechtmatige grondgebruiker(s) geen vorderingen tegen
de grondeigenaar zal (zullen) instellen wegens storing in zijn (hun) genot van de grond, indien
thans door grondeigenaar de grondgebruiker(s) in overeenstemming met lid a van dit artikel is
(zijn) ingelicht.

Artikel10.
a.

b.
c.

Alle geschillen, zowel juridisch als feitelijk, welke tussen de gemeente en grondeigenaar c.q.
de grondgebruiker mochten ontstaan over de nakoming van de bepalingen van de
overeenkomst zullen, met uitsluiting van de gewone rechter, in eerste en hoogste aanleg
worden beslist door een commissie van drie personen, door partijen in onderling overleg te
benoemen, of indien deze niet tot overeenstemming kunnen komen, op verzoek van de meest
gerede partij te benoemen door de kantonrechter binnen wiens ambtsgebied de belaste grond
is gelegen: bij de benoeming van de commissie wordt een termijn vastgesteld binnen welke
de commissie een beslissing moet nemen.
De commissie zal de procedure bepalen en oordelen naar recht en billijkheid.
De commissie zal de kosten van het geding- het honorarium van de commissie en de kosten
verbonden aan hun eventuele benoeming door de kantonrechter daaronder begrepen- ten
laste brengen van de geheel of grotendeels in het ongelijk gestelde partij, dan wel deels ten
laste brengen van de geheel of grotendeels in het gelijk gestelde partij zulks naar gelang de
billijkheid dit vordert.

Artikel11.
Alle kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst, die van de notariële akte en van de inschrijving in
de openbare registers komen voor rekening van de gemeente.

Artikel12.
Voor de ten uitvoerlegging van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van notaris,
................ , diens plaatsvervanger of opvolger die met het opmaken en verlijden van de akte van
vestiging van het opstalrecht zal worden belast.

Artikel13.
De grondeigenaar verleent aan de gemeente en aan alle medewerkers van voormeld notariskantoor,
zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, een onherroepelijke volmacht (met de
bevoegdheid van substitutie) om voor en namens hem de notariële akte, waarin ter uitvoering mede
van deze overeenkomst het opstalrecht wordt gevestigd, te doen verlijden en te ondertekenen, om
een afschrift daarvan te doen inschrijven in de openbare registers, alsmede om al datgene te doen en
te laten verrichten wat ter zake noodzakelijk en wenselijk zal blijken te zijn.

Artikel14.
De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat door de grondeigenaar
een eenmalige aansluitbijdrage van € ...... is overgemaakt op rekeningnr ...... ...... t.g.v. de gemeente
................... onder vermelding van "aansluiting riolering" en straat en huisnummer.

Artikel15.
De grondeigenaar is naast de eenmalige aansluitbijdrage het jaarlijks gemeentelijk rioolrecht
verschuldigd aan de gemeente voor investering en onderhoud/beheer. De hoogte van het
gemeentelijk rioolrecht bedraagd voor het jaar ........ € .......... (eventueel verrekent met de jaarlijkse
kosten voor energie) en zal jaarlijks worden geïndexeerd. De heffing van het gemeentelijk rioolrecht
vindt plaats via .............. conform gemeente verordening ............... .
Naast het gemeentelijk rioolrecht zal de waterkwaliteitsbeheerer .......................................... de
jaarlijkse verontreinigingsheffing doorberekenen aan de gebruiker van het perceel.

Artikel16.
Bij deze overeenkomst zijn de volgende door grondeigenaar en gemeente geparafeerde bijlagen
gevoegd:
•
•
•

Logboek !BA-systeem
Gebruikershandleiding !BA-systeem
Locatie/situatie tekening

Artikel17.
Grondeigenaar A. en grondeigenaar B. verlenen elkander voor zoveel nodig de toestemming als
bedoeld in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek tot het verrichten van voormelde rechtshandelingen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te
op ..... ...... .. .......... .......................... ..... .
Grondeigenaar,

De gemeente

De heer
Burgemeester

Ondergetekende:
1.a. <naam>
b. <adres,woonplaats>
c. <kadastrale gegevens perceel>
hierna te noemen: eigenaar;
2.

de gemeente ............ kantoorhoudende ten gemeentehuize van de gemeente .............. ,
<n.a.w.>, ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ................ , burgemeester der
gemeente ............ , wonende te <n.a.w.>, geboren op <datum>.

hierna te noemen: de gemeente.
In aanmerking nemende:
•
•
•
•

•
•

dat eigenaar in eigendom heeft een pand gelegen in het buitengebied van de gemeente ........... ;
dat dit pand niet is aangesloten op het gemeentelijk rioleringssysteem;
dat het door de gemeente gevoerde beleid gericht is op het voorkomen van bodemvervuiling ten
gevolge van het lozen van afvalwater in de bodem;
dat dit te realiseren is door middel van het plaatsen van een zogenaamd IBA (individueel
behandeling van afvalwater), hierna nader aan te duiden als: IBA-systeem, op het/ de
perce(e)l(en) van eigenaar;
dat de gemeente het eigendom van voornoemde !BA-systeem wil voorbehouden;
dat daarom ten last van het/de perc(e)l(en) van eigenaar en ten behoeve van de gemeente een
recht van opstal tot het leggen, aanbrengen, hebben, houden, onderhouden, repareren,
vervangen en verwijderen van een IBA systeem met aan- en toebehoren gevestigd dient te
worden,

verklaren overeengekomen te zijn als volgt:
Aanleg en onderhoud
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

door de gemeente wordt op het/ de perce(e)l(en) van eigenaar een IBA geplaatst. Ten last van
het/de perce(e)l(en) van eigenaar en ten behoeve van de gemeente wordt een recht van opstal tot
het leggen, aanbrengen, hebben, houden, onderhouden, repareren, vervangen en verwijderen
van een !BA-systeem met aan- en toebehoren gevestigd;
eigenaar ontvangt hiervoor geen vergoeding, hoe ook genaamd, van de gemeente;
de situering van het IBA-systeem alsmede het tracé van de bijbehorende leidingen zal door
partijen in onderling overleg worden vastgesteld;
de gemeente draagt er zorg voor dat de toestand van de eigendom van eigenaar direct na de
aanleg, kosteloos en voor zover mogelijk, in de oude staat terug gebracht wordt. Indien ten
gevolge van de door de gemeente of door deze aangewezen derden uitgevoerde werken in het
kader van aanleg en onderhoud voor eigenaar schade ontstaat aan het/de perce(e)l(en) van
eigenaar of daarop gebouwde opstallen en aangebrachte beplanting, wordt alle schade op eerste
aanmaning van eigenaar door of vanwege de gemeente worden hersteld casu quo door de
gemeente vergoed;
Eigenaar is verplicht tot een afstand van maximaal vijfentwintig meter vanaf het aan te sluiten
pand zorg te dragen voor aansluiting op het aansluitpunt van het IBA-systeem;
de gemeente controleert na aansluiting of dit op een juiste wijze is geschiedt, en sommeert
zonodig de eigenaar dit alsnog op de juiste wijze aan te (laten) sluiten;
het onderhoud, de zorg voor de goede werking en de vervanging (geheel of gedeeltelijk) van het
IBA-systeem moet worden verzorgd en komt geheel voor rekening van de gemeente, of een door
de gemeente aangewezen derde;

Verbodsbepalingen

8.

9.

10.

het is de eigenaar of diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel verboden op/of
binnen een strook van 1 (één) meter breedte waarin de aan- en afvoerleidingen zijn gelegen diep
wortelende beplanting en/of bomen te hebben en te houden ter voorkoming van beschadigingen
door wortelgroei van genoemde leidingen;
eigenaar of diens rechtsopvolger moet gedogen, dat het/de perce(e)l(en) van eigenaar door de
gemeente of door haar aangewezen gemachtigden wordt bestreden bij de uitvoering van
onderhouds, herstel en vervangingswerkzaamheden aan het !BA-systeem;
eigenaar verplicht zich tegenover de gemeente het/de perce(e)l(en) van eigenaar te voorzien en
voorzien te doen houden van een door de gemeente aan te leggen IBA-systeem met
bijbehorende werken en apparatuur, en deze voorzieningen en leidingen met bijbehorende
werken en apparatuur intact te laten, alsmede het onderhoud, de reparatie en de eventuele
vernieuwingen daarvan toe te staan en gedogen, zodat een ongestoorde afvoer van afvalwater
door het !BA-systeem te allen tijde mogelijk is;

Gebruik

12.

De grondeigenaar stemt er mee in:
1. Het !BA-systeem conform bijgeleverde handleiding te gebruiken {dagelijks gebruik) voor
......... personen;
2. geen hemelwater en drainagewater op het !BA-systeem aan te bieden;
3. geen vaste stoffen, olie of chemische producten op het !BA-systeem aan te bieden (een
bredere definitie van stoffen is vermeld in bijlage ......... (gebruikshandleiding !BA-systeem);
4. Indien stoffen, genoemd in 12.3, worden geloosd op het !BA-systeem, en schade aan het !BAsysteem met bijbehorende werken en leidingen of omgeving veroorzaken, worden de kosten
van herstel op de gebruiker verhaald door de gemeente.

Heffingen

13. 1.1ndien het bij de eigenaar aanwezige !BA-systeem loost op openbare waterwerken is direct van
toepassing de "verordening Rioolafvoerrecht 2001" . De heffing van rioolafvoerrechten zal dan ook
conform genoemde verordening plaatsvinden.
2. Indien het !BA-systeem rechtstreeks loost in de grond kunnen, op grond van huidige wetgeving,
geen rioolafvoerrechten zoals gemeld in genoemde verordening geheven worden. De eigenaar is
dan aan de gemeente een jaarlijkse bijdrage verschuldigd gelijk aan de bijdrage die hij
verschuldigd zou zijn geweest indien hij kon worden aangemerkt als gebruiker overeenkomstig de
voornoemde verordening. Het is mitsdien aan de eigenaar overgelaten of hij deze bijdrage bij een
eventuele
gebruiker in rekening brengt.
3. Indien op basis van gewijzigde wetgeving het mogelijk wordt om in de laatstgemelde situatie
conform genoemde verordening rioolafvoerrechten te gaan heffen, zal dit in de plaats treden van
de lid 2 van dit artikel overeengekomen regeling. Een kopie van genoemde verordening is aan
deze overeenkomst gehecht;
Overige bepalingen

14.

15.

Indien in het pand van eigenaar meerdere huishoudens ingeschreven staan bij de gemeente
.......... , dienen deze het verbruik van elektriciteit door het IBA-systeem, onderling te verrekenen.
Onderlinge verschillen in verbruik vormen geen basis tot verrekening. Door de gemeente wordt ter
plaatse van het !BA-systeem een tussenmeter geplaatst ter exacte meting van
elektriciteitsverbruik;
Indien de eigenaar de het/ de perce(e)l(en) de aanwezige woning verhuurt of gaat verhuren
dient de eigenaar de huurder middels de te sluiten huurovereenkomst in kennis te stellen van de
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en voorts in de te sluiten huurovereenkomst
te bepalen dat huurder de voorzieningen en leidingen met bijbehorende werken en apparatuur ten
behoeve van het !BA-systeem intact zal laten, alsmede het onderhoud, de reparatie en de

eventuele vernieuwingen daarvan zal toestaan en gedogen, zodat een ongestoorde afvoer van
afvalwater via het IBA-systeem te allen tijde mogelijk is;
16.

17.

Voorzover de hiervoor genoemde bepalingen en de te vestigen kettingbedingen verplichtingen
inhouden om te dulden of niet te doen ten aanzien van het/de in deze overeenkomst genoemde
perce(e)l(en), worden deze bepalingen en bedingen in de akte van de vestiging van het
opstalrecht gevestigd als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 252 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek, zodat deze verplichtingen over gaan op degene die het verkochte onder
bijzondere titel verkrijgen en mede gebonden zullen degenen die van de eigenaar een recht tot
gebruik van het/de in deze overeenkomst genoemde perce(e)l(en) zullen verkrijgen. De
gemeente is aan eigenaar terzake van de door de eigenaar op zich te nemen verplichtingen geen
tegenprestatie verschuldigd;
Bij iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding (vestiging van een zakelijk of persoonlijk
genctsrecht daaronder begrepen) van het/de in deze overeenkomst genoemde perce(e)l(en) of
een gedeelte daarvan door eigenaar of zijn rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, is
deze verplicht de hiervoor sub 8 tot en met 12, 14 en 15 vermelde bedingen/verplichtingen
alsmede deze opnameverplichting zelf aan de rechtsopvolger op te leggen en ten behoeve van de
gemeente te bedingen en aan te nemen. Bij elke overtreding van het hiervoor bepaalde verbeurt
de in gebreke zijnde partij ten behoeve van de gemeente een boete van € .................. ,
onverminderd het recht van de gemeente nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. De
boete is dadelijk opeisbaar en word verbeurt door het enkele feit der niet-nakoming zonder dat
enige ingebrekestelling vereist. De boete is ingeval van niet-nakoming als hiervoor bedoeld, door
de verkopende partij en, indien deze uit meer personen bestaat, door ieder van hen als
hoofdelijke debiteuren verschuldigd;
Bij deze overeenkomst zijn de volgende door grondeigenaar en gemeente geparafeerde bijlagen
gevoegd:
•
Kopie verordening rioolrechten
Logboek IBA-systeem
•
•
Gebruikershandleiding !BA-systeem
•
Locatie/situatie tekening

18.

Alle kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst, die van de notariële akte en van de inschrijving
in de openbare registers komen voor rekening van de gemeente.

19.

De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat door de
grondeigenaar een eenmalige aansluitbijdrage van € ..... . is overgemaakt op rekeningnr ........... .
t.g.v. de gemeente ................... onder vermelding van "aansluiting riolering" en straat en
huisnummer.

Volmacht

20.

Partijen geven onherroepelijk volmacht aan ieder der medewerkers van notariskantoor .............. ..
te .......... , zowel aan hen allen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, om namens hen te
verschijnen bij de akte van vestiging opstalrecht, waarvan een ontwerp aan deze overeenkomst is
gehecht; daartoe de nodige akten en stukken te doen opmaken en te ondertekenen, en verder
alles meer te doen wat daartoe nuttig of nodig zijn kan gevorderd mocht worden, alles met de
macht van substitutie;

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te ............. ,

2002

Eigenaar,

Gemeente,

De heer/mevrouw

Notaris, de heer/mevrouw

OVEREENKOMST BASIS ONDERHOUD EN OF OPERATIONEEL BEHEER !BA-SYSTEMEN

De ondergetekenden:
1.

.. .............. , gevestigd te ............... , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de
heer/mevrouw ............ , hierna te noemen: <organisatie>
en

2.

Gemeente/water/zuiveringschap ............... , gevestigd te ............. ,ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door aanspreektitel en naam, hierna te noemen: "Opdrachtgever''.

OVERWEGENDE DAT:
- <organisatie> een organisatie is welke voor gemeenten en water/zuiveringschappen
in staat is om in de behoefte van opdrachtgever m.b.t. operationeel beheer van IBA-systemen
(individuele behandeling van afvalwater) te voorzien;
- <organisatie> van opdrachtgever de opdracht heeft gekregen ........ !BA-systemen te
onderhouden/beheren volgens in ..... artikel opgenomen werkzaamheden;
-Opdrachtgever de onderhoud en of operationele zorg voor de door haar aangeschafte IBA
systemen wenst uit te besteden aan <organisatie>.
- Partijen hun rechtsverhouding uit dien hoofde nader wensen te regelen.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel1- Algemeen
1.1
Opdrachtgever draagt, middels deze overeenkomst, <organisatie> op het onderhoud en of
operationele beheer van de in bijlage 1 vermelde IBA systemen te verzorgen. Dit onderhoud en of
operationele beheer omvat het periodiek onderhouden, of verhelpen van storingen en eventueel
preventief vervangen van componenten waardoor conform de gebruiksvoorwaarden een deugdelijk
functionerend !BA-systeem in bedrijf blijft gedurende de contractperiode, zoals is uitgewerkt in
artikel 3.
1.2
<organisatie> accepteert deze opdracht en ontvangt hiervoor een maandelijkse/jaarlijkse
vergoeding zoals vermeld in bijlage 1 A, B,C,D of E.
Artikel 2 - Ingang en duur van de overeenkomst
2.1
De overeenkomst gaat in op (datum) en wordt aangegaan voor ...... jaren.
2.2
Opzegging van deze overeenkomst is -met opgave van redenen- mogelijk tegen de laatste dag
van elk jaar, mits deze opzegging minimaal 12 maanden voor deze datum, middels een
aangetekend schrijven, heeft plaatsgevonden.
2.3
Opzegging van deze overeenkomst heeft tot gevolg, dat <organisatie> haar activiteiten stopt.
Artikel 3 - Eisen aan de !BA-systemen
4.1
De in basis onderhoud en of operationeel beheer te nemen !BA-systemen voldoen aan een of
meerdere BRL-K's , genoemd, BRL-K 10003, 10002, 10004, 10005, 10007, 22002 of 19003, en zijn
hiervoor gecertificeerd door een hiervoor geaccrediteerde certificatie instelling.
Infiltratie voorzieningen dienen te voldoen aan het Uitvoeringregeling Lozingenbesluit
4.2
bodembescherming van 18 december 1997/Nr. MJZ97580288.
4.3
De !BA-systemen zijn in ongebruikte staat en dienen nog opgestart te worden met goedkeuring bij
oplevering van <organisatie>, bij in gebruikzijnde systemen zal <organisatie> nader overeen te
komen aanvullende eisen/condities stellen.
4.4
Bij ieder !BA-systeem dient een door <organisatie> goedgekeurde producthandleiding en logboek
aanwezig te zijn.

4.5

4.6

4. 7

De opdrachtgever bevestigd dat bij ieder !BA-systeem waar een afsluitbare besturingskast
aanwezig is, deze voor alle bij <organisatie> in basis onderhoud en of operationeel beheer te
nemen systemen één sleutel gebruikt kan worden.
Alle !BA-systemen dienen vrij bereikbaar te zijn, via verharde weg of terrein voor onderhoud,
storingswerkzaamheden, slibverwijdering en een zuigwagen van ......... m3 inhoud en afmeting ...... .
mtr. X mtr......... .
Inspectie deksels of putafdekkingen dienen vrij toegankelijk te zijn voor bovengenoemde
werkzaamheden.

Onderhoud en of operationeel beheer !BA-systemen
4.8
De systemen welke in basis onderhoud en of operationeel beheer worden genomen zijn door
<organisatie> onderzocht op de benodigde parameters voor het uit te voeren basis onderhoud en of
operationeel beheer en daarvoor door <organisatie> schriftelijk goedgekeurd.
4.9
<organisatie> draagt ervoor zorg dat de IBA's zoveel mogelijk storingvrij werken (door middel van
periodiek onderhoud en eventueel vervanging van mechanische onderdelen.
4.10
<organisatie> levert per IBA-systeem een algemene gebruikershandleiding met storingsnummer
voor de gebruiker.
4.11
De !BA-systemen zijn voorzien van een ............ signaleringssysteem, de gebruiker kan bij storingen
het volgende storingsnummer bellen ............. .
4.12
Storingen dienen door <organisatie> binnen ....... uur na melding verholpen te zijn met schriftelijke
terugkoppeling hiervan naar de gebruiker.
4.13
<organisatie> verzorgd na iedere storingsmelding, onderhoud of service beurt het inschrijven van
het bij de !BA-systeem geleverde logboek.
4.14
<organisatie> verzorgd jaarlijks een schriftelijke functioneerrapportage van de !BA-systemen onder
deze overeenkomst aan de opdrachtgever.
4.15
De frequentie en werkzaamheden voor basis of operationeel onderhoud van de !BA-systemen zijn
vastgelegd in bijlage 1.
4.16
Kosten voor werkzaamheden die buiten het afgesloten basis onderhoud en of operationeel beheer
uitvoerings contract of door afwijkend aantoonbaar, niet toelaatbaar gebruik ontstaan, worden
maandelijks doorgefactureerd aan de opdrachtgever met reden conform van tevoren
overeengekomen eenheidsprijzen.
Artikel 5 - Prijs, facturering en betaling
5.1
Opdrachtgever is voor het verkrijgen van de basis onderhoud en of operationeel beheer
overeenkomst een vergoeding verschuldigd zoals vermeld in bijlage 1 A tlm E. Deze vergoeding
dient per jaar vooraf te worden voldaan (een door de opdrachtgever gekozen onderhoud of beheer
variant).
5.2
Facturering geschied maandelijks aan de opdrachtgever.
5.3
Het verschuldigde bedrag zal door of namens <organisatie> middels een incasso-opdracht worden
geïnd van een door opdrachtgever aan te wijzen bankrekening, welke wordt aangehouden bij een in
Nederland gevestigde bankinstelling, luidende in Euro's.
Indien opdrachtgever enige betaling niet voldoet voor de vereiste datum, zal opdrachtgever in
5.4
verzuim zijn en is zij vanaf deze datum over het achterstallige bedrag de wettelijk rente
verschuldigd.
5.5
Alle betalingen aan <organisatie> zullen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder verrekening,
opschorting of ander voorbehoud geschieden.
5.6
Alle door <organisatie> in rekening te brengen vergoedingen zijn onderhevig aan omzetbelasting
5. 7
De prijzen van de door <organisatie> te leveren diensten, zoals benoemd in bijlage 1 van deze
overeenkomst, zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van de
Consumentenprijsindexcijfers Werknemersgezinnen met laag inkomen, totaal, zoals deze periodiek
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd.
5.8
De methode van indexatie is als volgt. De prijsaanpassing geldt voor het huidige jaar (=x) en
ontstaat door het gemiddelde indexcijfer over het voorafgaande jaar (=x-1jaar) te delen door
hetzelfde cijfer van het daaraan voorafgaande jaar (=x-2jaar) en hiervan 1 af te trekken en de
uitkomst als een percentage te beschouwen, waarbij de afronding plaatsvindt op het vierde cijfer
achter de komma.

5.9

Storingen, beschadigingen, verplaatsingen of niet functioneren door wijzingen/aanpassingen niet
door <organisatie> uitgevoerd zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 6 -Garantie op geleverde onderdelen en werkzaamheden bij niet contractueel
overeengekomen werkzaamheden
6.1
De garantie op de geleverde onderdelen is gelijk aan de garantie van de leverancier van de
onderdelen. Werkzaamheden die aantoonbaar niet correct zijn uitgevoerd door <organisatie>
zullen door <organisatie> kosteloos worden uitgevoerd.
6.2
Garantie vervalt indien het !BA-systeem niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt.
Artikel 7 -gebruiksvoorschriften voor de opdrachtgever
7.1
De IBA-systemen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het zuiveren van huishoudelijk of beperkt
bedrijfsafvalwaterafvalwater, dat voldoet aan de I.E.'s, zoals beschreven in bijlage I A, B, C, Dof E.
7.2
het !BA-systeem conform bijgeleverde handleiding te gebruiken (dagelijksgebruik).
7.3
geen hemelwater en drainagewater of afvalwaterstromen waarvoor zij niet ontworpen is op de IBA
aan te bieden.
7.4
geen vaste stoffen, olie of chemische producten op de IBA aan te bieden (een bredere definitie van
stoffen is vermeld in bijlage ......... (gebruikshandleiding IBA-syseem).
7.5
genoemde stoffen welke in bovengenoemde bijlage genoemd worden geloosd worden op het !BAsysteem, en schade aan het !BA-systeem of omgeving veroorzaken, worden door <organisatie>
doorberekent aan de opdrachtgever.
7.6
De opdrachtgever is verplicht de IBA-systemen zodanig te gebruiken dat dit niet in strijd is met
enige wet, verordening of ander overheidsvoorschrift.
Artikel 8 - Schade
8.1
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt het risico van schade aan de !BA-systemen.
Deze schade dient tegen betaling door <organisatie> te worden hersteld.
Artikel 9 -Aansprakelijkheid
9.1
<organisatie> is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de !BA-systemen aan personen,
eigendommen en omgeving van derden en van opdrachtgever, behalve in het geval van opzet of
grove schuld van <organisatie>.
9.2
beschadigingen ontstaan door onvoorziene mechanische of gewelddadige handelingen, zoals
molest of vandalisme, aardbeving, overstroming, storm, blikseminslag (natuurgeweld) of ander
force majeur vallen niet onder aansprakelijkheid van <organisatie>, maar dienen door de
opdrachtgever verzekerd of voor haar risico genomen worden, (onder storm wordt verstaan een
windsnelheid, gemeten door het K.N.M.I. te De Bilt, van meer dan 22 meter per seconde).
9.3
<organisatie> is niet verantwoordelijk voor de effluent kwaliteit i.v.m. de
productverantwoordelijkheid van Producent/leverancier en gebruiker.
9.4
Op alle werkzaamheden en transacties zijn de algemene voorwaarden van <Organisatie> van
toepassing.
9.5
Opdrachtgever vrijwaart <organisatie> tegen alle aanspraken van derden jegens <Organisatie> ter
zake van vergoeding van schade als bedoeld lid 9.1, 9.2 en 9.3 van dit artikel.

Artikel10- Wijziging van de overeenkomst
10.1
Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd, indien partijen over de inhoud van een wijziging,
alsmede over de gevolgen van de wijziging, schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
10.2
Een wijziging is slechts van kracht, indien de wijziging schriftelijk tot stand is gekomen.

Artikel12- Tussentijdse beëindiging
12.1
Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is ieder der partijen gerechtigd deze
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere
partij:
a.
ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar
verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
b.
(voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, haar faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, haar onderneming liquideert, haar
activiteiten staakt, op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd, dan wel
anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na
te komen.
12.2
Kosten verbonden met het ontkoppelen van een elektronisch signalerings systeem worden in rekening
aan de opdrachtgever.
Artikel 13 - Overige bepalingen
13.1
Eventueel aan dit contract gehechte en door beide partijen geparafeerde bijlagen maken integraal
deel uit van deze overeenkomst.
13.2
Deze overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van beide partijen.
Artikel14- Nog bij te voegen geparafeerde bijlagen
• Logboek !BA-systeem (en) van producent
• Gebruikershandleiding !BA-systeem (en) van producent
• Gebruikershandleiding/storing en melding informatie !BA-systeem (en) <organisatie>
• Locatie/adressen overzicht met tel.nr's, type IBA-systeem, aantal IE en aard/omvang lozing
• Bijlage 1 A, B, C, D of E (bijgevoegd)
Artikel15- Geschillen regeling
leder geschil tussen partijen met betrekking tot deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
deelovereenkomsten zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de provincie
van de <organisatie>. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaatsnaam) op (datum).
<organisatie>

Opdrachtgever

Functie
De heer/mevrouw

Functie
De heer/mevrouw

Basis++++ operationeel/preventief onderhoud en beheer, uitvoering
overeenkomst !BA-systemen voor huishoudelijkafvalwater
Artikel-1
Naam opdrachtnemer
Adres
Postcode
Plaats
Verantwoordelijke contactpersoon
Functie
Telefoon nummer storingen
Telefoon nummer algemeen
Fax nummer
e-mail adres
Artikel- 2
Naam opdrachtgever
Adres
Postcode
Plaats
Verantwoordelijke contactpersoon
Functie
Telefoon nummer algemeen
Telefoon nummer buiten kantooruren
Fax nummer
e-mail adres

: <organisatie>

: <gemeente en of water/zuiveringschap>

Artikel - 3 omvang basis ++++ uitvoering overeenkomst
Duur overeenkomst
: ........... jaar
lngangs datum overeenkomst
......... ..
Totaal aantaiiBA systemen
: ........... percelen
Opvolgingsstrijdduur na melding
: ......... uur
Aantal huishoudelijke lozingen capp. 4-5 IE
capp. 7-91E
capp. 10-121E
Aantal bodem lozingen
Aantal oppervlakte waterlozingen
Aantal nullozingen
Aantal infiltratie voorz. lozingen capp. 4-5 IE
capp. 7-9 IE
capp. 10-12 IE

Artikel- 4 gegevens producent, locatie IBA-systeem
Aankoop datums !BA-systemen
Serie nummers !BA-systemen
Locaties met adres, huis en tel. nummers
Merk !BA-systeem
Type !BA-systeem
Klasse systeem
Certificaat nr.
Producent
Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fax nummer
e-mail adres

: ............percelen
: ............percelen
: ............ percelen
: ............ percelen
: ............ percelen/objecten
: ........... percelen/objecten
: ............ percelen
: ............ percelen
: ............ percelen

: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
: xxxxxxxxxxxxx

Artikel- 5 taken/werkzaamheden basis++++ uitvoering overeenkomst (totaal preventief)
Frequentie basis onderhoud
: ..x per jaar
Start datum
Controle slibhoeveelheid
Frequentie slibverwijderen
: .. x per .. jaar/jaren
: .. x per jaar
Controle slibretour
Controle beluchtingeenheid
: .. x per jaar
Werking luchtpomp controleren
: .. x per jaar
Luchtfilter luchtpomp reinigen
: .. x per jaar
Werking vloeistofpomp controleren
: .. x per jaar
: .. x per jaar
Inspectie pompkamer en waaier
: .. x per jaar
Fysische controle effluent
: .. x per jaar
Controle besturing
: .. x per jaar
Controle ligging afdekkingen
: .. x per jaar
Controle infiltratie voorziening
: .. x per jaar
Controle elektronisch storingsmeldsysteem
Preventieve vervanginglverw. slib/componenten
Slibverwijdering .. m3
Vervanging beluchtingschotel
Vervanging luchtfilter
Vervanging membraanset
Vervanging totale luchtpomp
Vervanging vloeistofpomp
Vervanging xxxxxx besturingsdeel
Vervanging fitting set xxxxxx
Vervanging fitting set xxxxxx
Vervanging storingslamp
Vervanging elektronisch storingsmelding deel xxxxxx

Artikel - 6 overige werkzaamheden
Planning inzenden aan opdrachtgever
werkzaamheden
Planning inzenden naar gebruiker
Jaarrapportage opdrachtgever

: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,
: .. x .. jaar,

eerste slibverwijdering op .. -.. -..
eerste vervanging op .. -.. -..
eerste vervanging op .. -..-..
eerste vervanging op .. -..-..
eerste vervanging op .. - .. -..
eerste vervanging op .. -.. -..
eerste vervanging op .. -.. -..
eerste vervanging op ..-.. -..
eerste vervanging op .. -.. -..
eerste vervanging op ..-.. -..
eerste vervanging op .. -.. -..

: ja/nee .. weken voor uitvoering
: ja/nee .. weken voor uitvoering werkzaamh.
: in week .. 2002

Artikel-7 uitsluitingen conform overeenkomst ............. lid .............. .
Beschadigingen en of storingen ontstaan door onvoorziene mechanische of gewelddadige
handelingen, zoals molest of vandalisme, aardbeving, overstroming, storm, blikseminslag
(natuurgeweld) of ander force majeure zijn uitgesloten in deze overeenkomst , maar dienen door de
opdrachtgever verzekerd of voor haar risico genomen worden, (onder storm wordt verstaan een
windsnelheid, gemeten door het K.N.M.I. te De Bilt, van meer dan 22 meter per seconde).
Artikel- 8 regie tarieven voor in artikel - 7 genoemde uitsluitingen
(storingsdienst en componenten)
Op werkdagen maandag t!m vrijdag
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur
Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur

: € ....... per uur
: € ....... per uur
: € ....... per uur

In weekenden zaterdag en zondag
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur
Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur

: € .... ... per uur
: € .... ... per uur
: € ....... per uur

Op feestdagen
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur

: € ....... per uur
: € ....... per uur

Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur

: € ....... per uur

Voorrijdkosten (vast tarief, storingsdienst)

: € .. .... per opvolging

Overige dienstverlening
Slibafzuigen met 5 m3 zuigwagen
Stortkosten slib
Analyse (sneltest) NH4
Analyse BZV
Analyse CZV
Analyse Ntot
Analyse Ptot

:€
:€
:€
:€
:€
:€
:€

.. .. .. per m3
...... per m3
...... per analyse
...... per analyse
...... per analyse
...... per analyse
...... per analyse

:€
:€
:€
:€
:€

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
...... per stuk
... ... per stuk
...... per stuk
...... per stuk
...... perstuk
....... per stuk
....... per stuk
....... per stuk

Componenten
Luchtpomp type xxxxxx
Onderdeel 1 type xxxxxx
Onderdeel 2 type xxxxxx
Vloeistofpomp type xxxxxx
Onderdeel 1 type xxxxxx
Onderdeel 2 type XXXXXX
Beluchtingschotel type xxxxxx
Besturing type xxxxxxcompleet
Besturingsdeel type xxxxxx
Fitting set type xxxxxx
Controle lamp
Elektronisch storingsmeldingsdeel XXXXXX
Besturingskast zonder besturing en lamp
(Alle genoemde prijzen van componenten
zijn incl. verwijderingsbijdrage)

:€
:€

:€
:€
:€
:€
:€
:€

......
......
......
......
......

Artikel - 9 prijs per !BA-systeem basis ++++ uitvoering overeenkomst
Systeemcapp. 4-5 IE
: ............ percelen x € ......... per perceel = € ....... per jaar/maand
: ............ percelen x € ......... per perceel= € ....... per jaar/maand
Systeemcapp. 7-9 IE
: ............ percelen x € ......... per perceel = € ....... per jaar/maand
Systeemcapp. 10-12 IE
(excl. analyses)
Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden aan overeenkomst ............ .
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% omzetbelasting

Voor akkoord
Datum:

Voor akkoord
Datum:

Opdrachtnemer,

Opdrachtgever,

Basis++++ operationeel/preventief onderhoud en beheer, uitvoering
overeenkomst !BA-systemen voor huishoudelijkafvalwater met beperkt
bedrijfsafvalwater
Artikel-1
Naam opdrachtnemer
Adres
Postcode
Plaats
Verantwoordelijke contactpersoon
Functie
Telefoon nummer storingen
Telefoon nummer algemeen
Fax nummer
e-mail adres
Artikel- 2
Naam opdrachtgever

: <organisatie>

: <gemeente en of
water/zuiveringschap>

Adres
Postcode
Plaats
Verantwoordelijke contactpersoon
Functie
Telefoon nummer algemeen
Telefoon nummer buiten kantooruren
Fax nummer
e-mail adres

Artikel - 3 omvang basis ++++ uitvoering overeenkomst
Duur overeenkomst
lngangs datum overeenkomst
Totaal aantaiiBA systemen
Opvolgingsstrijdduur na melding

: minimaal ... jaar
: ............ percelen
: ........... uur

Aantal huish. lozingen
capp. 4-5 IE met ......... ltr. melkspoelwater
capp. 7-9 IE met ........ ltr. melkspoelwater
capp. 10-12 IE met ...... ltr. melkspoelwater

: ............percelen
: ............ percelen
: ............ percelen

Aantal bodem lozingen
Aantal oppervlakte waterlozingen
Aantal nullozingen

: ............percelen
: ............ percelen/objecten
: ........... percelen/objecten

Aantal infiltratie voorz.
capp. 4-5 IE met ........ ltr. gez. melkspoelwater
capp. 7-9 IE met ..... .. ltr. gez. melkspoelwater
capp. 10-12 IE met .... ltr. gez. melkspoelwater

: ............ percelen
: ............ percelen
: ............ percelen

Artikel - 4 gegevens producent, locatie !BA-systeem
Aankoop datums !BA-systemen
: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
Serie nummers !BA-systemen
: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
Locaties met adres, huis en tel. nummers
: zie bijlage 1A 1aank. (niet bijgevoegd)
Merk !BA-systeem
: xxxxxxxxxxxxx
Type !BA-systeem
Klasse systeem
Certificaat nr.
Producent
Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fax nummer
e-mail adres
Artikel - 5 taken/werkzaamheden basis ++++ uitvoering overeenkomst (totaal preventief)
Frequentie basis onderhoud
: ..x per jaar
Start datum
Controle slib/vethoeveelheid
Frequentie slib/vetverwijderen
: .. x per .. jaar/jaren
Controle slibretour
: .. x per jaar
Controle beluchtingeenheid
: .. x per jaar
Werking luchtpomp controleren
: .. x per jaar
Luchtfilter luchtpomp reinigen
: .. x per jaar
Werking vloeistofpomp controleren
: .. x per jaar
Inspectie pompkamer en waaier
: .. x per jaar
Fysische controle effluent
: .. x per jaar
Controle besturing
: .. x per jaar
Controle ligging afdekkingen
: .. x per jaar
Controle infiltratie voorziening
: .. x per jaar
Controle elektronisch storingsmeldsysteem
: .. x per jaar
Preventieve vervanging/verw. slib/componenten
Slib/vetverwijdering .. m3
Vervanging beluchtingschotel
Vervanging luchtfilter
Vervanging membraanset
Vervanging totale luchtpomp
Vervanging vloeistofpomp
Vervanging xxxxxx besturingsdeel
Vervanging fitting set xxxxxx
Vervanging fitting set xxxxxx
Vervanging storingslamp
Vervanging elektronisch storingsmelding deel xxxxxx
Artikel - 6 overige werkzaamheden
Planning inzenden aan opdrachtgever
werkzaamheden
Planning inzenden naar gebruiker
Jaarrapportage opdrachtgever

: .. x .. jaar, eerste slibverwijdering op .. -.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -..-..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. - .. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op ..- .. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op ..-..-..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op ..-.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -.. -..
: .. x .. jaar, eerste vervanging op .. -.. -..

: ja/nee .. weken voor uitvoering
: ja/nee .. weken voor uitvoering werkzaamh.
: in week .. 2002

Artikel - 7 uitsluitingen conform overeenkomst ............. lid .............. .
Beschadigingen en of storingen ontstaan door onvoorziene mechanische of gewelddadige
handelingen, zoals molest of vandalisme, aardbeving, overstroming, storm, blikseminslag
(natuurgeweld) of ander force majeure zijn uitgesloten in deze overeenkomst , maar dienen door de
opdrachtgever verzekerd of voor haar risico genomen worden, (onder storm wordt verstaan een
windsnelheid, gemeten door het K.N.M.I. te De Bilt, van meer dan 22 meter per seconde).
Artikel - 8 regie tarieven voor in artikel - 7 genoemde uitsluitingen
(storingsdienst en componenten)
Op werkdagen maandag t/m vrijdag
: € ... .... per uur
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur
: € .. ..... per uur
Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur
: € .. ..... per uur
In weekenden zaterdag en zondag
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur
Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur

: € ....... per uur
: € ...... . per uur
: € ....... per uur

Op feestdagen
Storingsopvolging van 8.00 tot 17.00 uur
Storingsopvolging van 17.00 tot 24.00 uur
Storingsopvolging van 24.00 tot 8.00 uur

: € ...... . per uur
: € .. ... .. per uur
: € ..... .. per uur

Voorrijdkosten (vast tarief, storingsdienst)

: € ... ... per opvolging

Overige dienstverlening
Slib/vetafzuigen met 5 m3 zuigwagen
Stortkosten vet/slib
Analyse (sneltest) NH4
Analyse BZV
Analyse CZV
Analyse Ntot
Analyse Ptot

:€
:€
:€
:€
:€
:€
:€

Componenten
Luchtpomp type xxxxxx
Onderdeel 1 type xxxxxx
Onderdeel 2 type xxxxxx
Vloeistofpomp type xxxxxx
Onderdeel 1 type xxxxxx
Onderdeel 2 type xxxxxx
Beluchtingschotel type xxxxxx
Besturing type xxxxxxcompleet
Besturingsdeel type xxxxxx
Fitting set type XXXXXX
Controle lamp
Elektronisch storingsmeldingsdeel xxxxxx
Besturingskast zonder besturing en lamp
(Alle genoemde prijzen van componenten
zijn incl. verwijderingsbijdrage)

...... per m3
...... per m3
.. .... per analyse
.. .... per analyse
...... per analyse
...... per analyse
...... per analyse

: € .... .. per stuk
: € ... ... per stuk
: € ... .. . per stuk
: € ...... per stuk
: € ... ... per stuk
: € ... .. . per stuk
: € ... ... per stuk
: € .. .. .. per stuk
: € ..... . per stuk
: € .. ... . per stuk
: € ....... per stuk
: € ....... per stuk
: € ...... . per stuk

Artikel - 9 prijs per !BA-systeem basis ++++ uitvoering overeenkomst
Systeemcapp. 4-5 IE+.. IE melkspw.: .............. percelen x € ......... per perceel= € ....... per jaar/maand
Systeemcapp. 7-9 IE+.. IE melkspw.: .............. percelen x € ......... per perceel= € ....... per jaar/maand
Systeemcapp. 10-12 IE+ .. Iemelkspw.: ............ percelen x € ......... per perceel= € ....... per jaar/maand
(excl. analyses)

Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden aan overeenkomst ............ .
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% omzetbelasting
Voor akkoord
Datum:

Voor akkoord
Datum:

Opdrachtnemer,

Opdrachtgever,

