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C I W ZET AANBEVELINGEN VOOR WATERBEHEERDERS OP PAPIER

Meerduidelijkheid
overtoepassingenIBA's
Gemeentenhebbendezorgplichtvoorhetverzamelenenverwerkenvanafvalwater binnenhun
gemeentegrenzen. Maarhetis(financieel) nietaltijd haalbaaromoveralrioleringaanteleggen.
Gemeenten kunnenindatgevalaan GedeputeerdeStatenontheffing vandiezorgplichtaanvragen.
Hetafvalwater moetdaneerstwordenbehandeldineenIRA-systeem(IndividueleBehandeling
Afvalwater). DesubwerkgroepIBA'svandeCommissieIntegraalWaterbeheerheeft aanbevelingen
oppapiergezetvoordewaterkwaliteitsbeheerders overdetoepassingvanIBA's.Dezeaanbevelingen
kunnenookgebruikt wordendoorprovinciesengemeenten.
Desubwerkgroep heeft een klasse-indeling voorIBA-systemengemaakt met daaraanverbonden emissie-eisen. Dezeklasseindelinggeldt zowelvoor bodemlozingen
als lozingen ophetoppervlaktewater. De
klasseI-IBAisgericht opfysische zuivering
vanzwevendestofen beperkteafbraak van
organsich materiaal. KlasseIIisgericht op
verwijdering vanzwevendestofen biologischezuivering van organisch materiaal.
Klasselilavoegtdaardezuiveringvan stikstofaan toe,en klasseIllbverwijdert ook
nog fosfaat.

genoverblijven. Hiervan wordt in40.000
gevallengebruik gemaakt vaneenseptic
tank,en in 20.000gevallen kunnen ook
anderesystemen worden voorgeschreven.
Hetverschilin financiële consequenties
voordeburger tussen deaanlegvaneen

ding tot 8500gulden vragen.Volgenseen
rechterlijke uitspraak isdateen redelijke
vergoeding.Bijdetot nu toeaangelegde
IBA-systemen worden dekosten tussende
lozer,degemeente ende waterkwaliteitsbeheerders opverschillende manieren
verdeeld.Somsnemen gemeenten ofwaterkwaliteitsbeheetders deaanlegkosten volledigvoothun rekening,maar erzijn ook
gevallen bekendwaardeparticulier alles
betaalde.Opdit moment wotdt eraan
wetgeving opdit punt gewerkt.
Desubwerkgroep heeft drie beheermodellen voor IBA-systemen opgesteld. In het
eerstemodel,het publieke model,isde
aankoop,aanlegenbeheer van hetIBAsysteem in handen vandegemeente ofde
waterkwaliteitsbeheerder. Dezedraagt ook
dekosten.Delozerbetaalt voor aansluiting
ophetsysteem,overeenkomstig met het
tariefvoorlozingopderiolering.De
aansluiting en het beheer isviaeen(privaatrechtelijke) overeenkomst tussen lozeten
bettokken overheid geregeld.
In het tweedemodel, het
privatemodel,isaanleg,
beheerenonderhoud in
handen vandelozerzelf
Kostenworden in beginsel
ookdoordelozer betaald,
hoewelbettokken overheden
kunnen bijdragen in devorm
vansubsidies.Delozer moet
ookbetalen voor het lozenop
oppervlaktewater, en het
bevoegdgezagmagdan eisen
stellen aanhet typeIBAsysteem.

Het Kiwaheeft, bij het opstellen van het
attesteringsprotocol voorIBA-systemen,ook
dezeklasse-indelinggebruikt. Het isde
bedoelingdat indetoekomst vooralgecertificeerde IBA-systemen wordengebruikt. De
lozerdieeengecertificeerd systeem gebruikt
krijgt geen bemonsteringsplicht opgelegd,
maar moet weleen logboek bijhouden en
kan incidenteelwordengecontroleerd. Bij
een niet-gecertificeerd IBA-systeem wordt
dewerking regelmatig gecontroleerd.
Bovendien krijgt delozereen meetverplichting opgesteld.
Desubwerkgroep heeft ookgekeken
naat dekwetsbaarheid van het gebied
waarin geloosd wordt.Opgrond van het
Lozingenbesluit kanin niet-kwetsbare
gebieden niet meerdan eenseptic tank voor
kleine huishoudelijke lozingen worden
geëist.Deaanbevelingen hebben ook betrekkingopdezehuishoudelijk lozingen,
hoewel ookbedrijfslozingen, diequa aard en
samenstelling ophuishoudelijke lozingen
lijken, worden meegenomen.

EenIBA-systeem(Foto:NeringBó'gel)

Opdit moment zijn zo'n 160.000percelen in het buitengebied nognietoprioleringaangesloten.Naar verwachting zullen
in 2005ongeveer 60.000ongerioleerde lozin-

rioleringofeen IBA-systeem kangroot zijn.
Gemeenten financieren deaanlegvaneen
riolering,maar kunnen hiervooreenvergoe-

Hetderdemodel ishet
overheidsbedrijfsmodel. Hier
worden IBA-systemen in
opdracht vandelozer
gebouwd enbeheerd door
een bedrijfdat isopgericht
door éénofmeerdere bettokkenoverheden, en eventueel
privateactoren (waterleidingbedrijf). De betrokken
overheid stelteisen aan het te
plaatsen systeem.Delozeris
eigenaar vanhetsysteem,en
betaalt vooraanlegen
aankoop enheeft een onderhoudscontract met hetoverheidsbedrijf Delozer betaalt
ookeen bepaald bedragaan
dewaterkwaliteitsbeheetdet.Desubwerkgroepspreektgeen voorkeur uit vootéén
vandezemodellen, f
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