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1.

INLEIDING

Van oudsher zijn de dunbevolkte gebieden in Limburg (veelal gelegen in het midden en
noorden van de provincie) slechts in beperkte mate voorzien van riolering. De bewoners
ervan ontdeden zich van hun huishoudelijk afvalwater door het op de een of andere
manier te lozen in de bodem danwel op kavel- of bermsloten. Alhoewel deze
voorzieningen regelmatig aanleiding tot klachten gaven, accepteerde men deze
toestand over het algemeen wel. Het hoorde min of meer bij het buitenleven.
Met de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer (WM) kwam hierin verandering. Gemeenten kregen nu een wettelijke zorgplicht opgelegd voor een doelmatige inzameling
en transport van afvalwater. In feite hield dat in dat zij verplicht werden voor alle panden
in hun gebied voor een rioleringssysteem te zorgen. Slechts waar dit leidt tot onredelijke
inspanningen hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om voor het buitengebied
(*)de gemeenten (op verzoek!) ontheffing van deze verplichting te verlenen. Dit
noodzaakte de provincies tot het formuleren van hun beleidsuitgangspunten.
Om hieraan vorm te geven is in de provincie overgegaan tot de instelling van de
Stuurgroep Rioleringsstrategie Limburg. Hierin werken bestuurders van de provincie,
het Zuiveringschap Limburg, het waterschap Roer en Overmaas, het waterschap Peelen Maasvallei, Rijkswaterstaat en de Inspectie Milieuhygiëne samen met een vijftal
gemeenten, die de Vereniging van Limburgse Gemeenten vertegenwoordigen
(Maastricht, Roerdalen, Vaals, Venray en Weert). De Stuurgroep wordt ondersteund
door de Projektgroep Rioleringsstrategie Limburg, waarin ambtenaren van de genoemde organen zitting hebben. De Projektgroep heeft deze nota voorbereid.
De eerste taak, welke de Stuurgroep opgepakt heeft, is de opstelling van de nota
Rioleringsbeleid Provincie Limburg, welke op 15 maart 1997 werd vastgesteld.
Sindsdien is deze nota de basis voor het in de provincie te voeren beleid op
rioleringsgebied.
Tijdens informatiedagen over dit provinciale beleid is herhaaldelijk gevraagd om een
notitie over de positie van de gemeenten bij het rioleren van het buitengebied. Met
name doen zich de vragen voor welke rechtspositie de gemeente heeft, in hoeverre
rioleringsaansluitingen afdwingbaar zijn en welke mogelijkheden gemeenten hebben bij
het kosten verhaal.

In deze notitie is zoveel als mogelijk een handreiking gegeven voor de beantwoording
van deze vragen.
(*) buitengebied = het gebied gelegen tussen de gemeentegrens en de bebouwde kom
van een gemeente, zoals is omschreven in de Wegenwet.
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2.

BODEM- EN OPPERVLAKTEWATERLOZINGEN

Om zich te ontdoen van huishoudelijk afvalwater, kozen de bewoners van de
buitengebieden in de regel voor een tweetal methoden:
a. àf het afvalwater werd geloosd in de bodem, al dan niet via een septietank danwel
via een of meerdere zakputten ("beerputten");
b. àf men loosde het afvalwater op een kavel- of bermsloot, veelal omdat de
bezinking in de bodem slecht voldeed. In de praktijk werden septictanks c.q.
zakputten dan vaak voorzien van een overloop naar een berm- of kavelsloot.
Alhoewel het feitelijke verschil tussen deze beide methoden slechts beperkt is (vaak
niet meer dan een buis van beperkte doorsnede en lengte), is de juridische complicatie
groot. Immers, deze overstortleidingen werden in de jurisprudentie aangemerkt als
"werken" en de kavel- en bermsloten -als "oppervlaktewateren". Hierdoor zijn deze
lozingen onder de werking van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)
gekomen en werd de waterkwaliteitsbeheerder (in Limburg dus het ZL) bevoegd gezag.
De zuivere bodemlozingen evenwel vallen thans onder de werking van de Wet
Bodembescherming (WBB). In zijn algemeenheid is de gemeente bevoegd gezag.
Voor de uitvoering van de beide wetten zijn ten aanzien van het huishoudelijke
afvalwater een tweetal lozingenbesluiten verschenen, respektievelijk het Lozingenbesluit WVO Huishoudelijk Afvalwater en het Lozingenbesluit Bodembescherming
(LBB). Daarnaast kent de WVO nog een Lozingenbesluit WVO Glastuinbouw.
2.1

De Lozingenbesluiten

Beide lozingenbesluiten voor het huishoudelijke afvalwater lopen slechts in beperkte
mate parallel aan elkaar. In zijn algemeenheid kunnen de waterkwaliteitsbeheerders op
basis van de WVO verdergaande eisen aan lozingen verbinden dan gemeenten aan
bodemlozingen. De voornaamste overeenkomsten en verschillen zijn:
2.1.1

Oppervlaktewaterlozingen

Direkte lozingen van afvalwater op oppervlaktewater zijn, zonder vergunning, verboden.
De waterkwaliteitsbeheerder kan eisen verbinden aan deze vergunning.
Deze zijn in hoofdzaak:
bij beperkte lozingen:
a. tot 6 lozingseenheden: een septietank van 6 m3 (=een zogenaamd !BA-systeem
(Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater);
b. van 6 tot 10 lozingseenheden: een septietank van 12m3 .
Deze septictanks zijn omschreven in de "Regeling WVO Septictanks";
bij grotere lozingen (meer dan 10 lozingseenheden) zal de waterkwaliteitsbeheerder een zuiveringssysteem voorschrijven afhankelijk van de doelstelling of
functie van het oppervlaktewater.
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N.B.:

bij alle lozingen op oppervlaktewater met een specifiek ecologische functie
(SEF) kan de waterkwaliteitsbeheerder eveneens een !BA-voorziening(= een
voorziening met een (ver)hoog(d) zuiveringsrendement) voorschrijven (dus ook
bij beperkte lozingen !). De SEF wordt toegekend aan watersystemen die vanuit
de eigen intrinsieke ecologische waarden (of potenties hiervoor) in aanmerking
komen voor een hoger beschermingsniveau dan met de algemeen ecologische
doelstellingen kan worden gegarandeerd.

2.1.2

Bodemlozingen

Direkte lozingen van afvalwater in de bodem zijn, zonder ontheffing, verboden. Het
verbod geldt niet indien de afstand van het gebouw, waar het afvalwater vrijkomt, tot de
riolering meer bedraagt dan 40 meter (in bestaande situaties: langs de kortst mogelijke
weg gemeten, waarlangs de afvoerleiding zonder overwegende bezwaren kan worden
aangelegd; in nieuwe situaties gemeten tussen de kavelgrens en het riool).
Bij omvangrijke lozingen gelden grotere afstanden.
Lozingen, die buiten de genoemde afstanden plaatsvinden dienen te geschieden via
voorzieningen, te weten:
bij beperkte lozingen (tot 10 lozingseenheden): via een septictank, een zakput,
infiltratiebed, infiltratiekanaal of opgehoogd infiltratiebed;
bij omvangrijke lozingen:
a. meer dan 10 lozingseenheden en minder dan 200 lozingseenheden: na zuivering
via een opgehoogd filtratie- c.q. infiltratiebed-systeem, een zandfiltersysteem, een
oxydatiebedsysteem of een biorotorsysteem;
b. meer dan 200 lozingseenheden: absoluut lozingsverbod.
De maat van de toe te passen septictanks is in de bij het Lozingenbesluit behorende
Uitvoeringsregeling LBB bepaald op ten minste 6 m3 bij lozingen tot 6 lozingseenheden
en 12 m3 bij lozingen van 6-1 0 lozingseenheden.
In alle gevallen is infiltratie in grondwater verboden.
2 .2

Discrepantie tussen de besluiten

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan een waterkwaliteitsbeheerder bij lozingen op
oppervlaktewateren met een specifiek ecologische functie een aanvullende voorziening
eisen in de vorm van een !BA-systeem met een hoog zuiveringsrendement. Blijkens
een recent onderzoek van het ZL zou het hierbij om ca. 400 hoogwaardige
JBA-systemen in de gehele provincie gaan.
Gemeenten hebben niet de mogelijkheid om dergelijke verdergaande voorzieningen te
eisen. Hierdoor ontstaat de situatie dat in één en hetzelfde gebied twee verschillende
behandelingen van burgers kunnen ontstaan, uitsluitend afhankelijk van de vraag of de
lozing van het huishoudelijke afvalwater plaatsvindt via een leiding op een (berm)sloot
of rechtstreeks in de bodem .
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3.
3.1

HET PROVINCIALE RIOLERINGSBELEID
Integrale benadering

Het is een feitelijk gegeven, dat er een grote diversiteit aan lozingssituaties is in het
buitengebied van een gemeente (zie hoofdstuk 2.2) .
Teneinde tot een goede afstemming te komen bij de aanpak van het uitvoeringsbeleid,
is het van groot belang dat de betrokken overheden (dus het ZL en de gemeenten) hun
beleid op elkaar afstemmen en elkander, zonodig, informatie verstrekken over de
feitelijke lozingssituatie en de aanpak om te komen tot sanering van de lozing in de
bodem en/of het oppervlaktewater.
Juist daarvoor is de samenwerking in Limburg in de Stuur- en Projektgroep Rioleringsstrategie, waar de beleidsvoorbereiding in de provincie plaatsvindt, van groot belang.
Gestreefd moet worden naar een uniforme landelijke aanpak (mogelijk provinciaal) van
het lozingenvraagstuk, waarbij er geen feitelijk verschil tussen de beide
lozingencategorieën gemaakt wordt.
3.2

Gemeentelijke beleidsvrijheid

Wellicht ten overvloede zij hier opgemerkt dat de provinciale Nota Rioleringsbeleid een
minimumkader aangeeft.
Uiteraard staat het de gemeenten vrij de eigen criteria hoger te stellen dan in de
uitgangspunten van de nota is aangehouden (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de
normbedragen van f 15.000,-- voor de overige gebieden en f 25.000,-- voor
kwetsbare/zeer kwetsbare gebieden).
Wel zij daarbij opgemerkt dat gemeenten in voorkomende gevallen zullen moeten
zorgen voor een deugdelijke onderbouwing van hun keuzen, teneinde bij mogelijke
aanspraken door burgers zich te kunnen verweren.
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4.

KOSTENVERHAAL RIOOLAANSLUITINGEN

Gemeenten die overgaan tot de aanleg van rioolstelsels in het buitengebied zullen in
het algemeen van de eigenaren van de aan te sluiten panden een bijdrage in de kosten
verlangen.
Daartoe staan in hoofdzaak twee mogelijkheden open:
1. kostenverhaal op publiekrechtelijke basis;
2. kostenverhaal op privaatrechtelijke basis.
4.1 Kostenverhaal op publiekrechtelijke basis
In het publiekrecht zijn een vijftal mogelijkheden opgenomen om tot kostenverhaal over
te gaan.
Het betreft de volgende mogelijkheden:
1. het heffen van een baatbelasting (artikel 222 gemeentewet);
2. het heffen van een éénrnalig rioolaansluitrecht (artikel 229 gemeentewet);
3. het heffen van een periodiek rioolrecht (artikel 229 gemeentewet);
4. het aangaan van een exploitatie-overeenkomst op basis van een
exploitatieverordening (artikel 42 WRO);
5. het voorzien in een bijdragenregeling gebaseerd op een gemeentelijke
aansluitverordening (artikel 149 gemeentewet) .
De belangrijkste overwegingen alsmede onze conclusies zullen successievelijk in het
onderstaande worden aangegeven.
4.1.1

Baatbelasting

Als uitgangspunt geldt dat zakelijk gerechtigden die het genot hebben van een
onroerende zaak zijn gebaat met voorzieningen (in casu de rioolaanleg) die door een
gemeente zijn gerealiseerd of worden gerealiseerd (= het daadwerkelijk gebaat zijn).
Een algemeen probleem is de aanwijzing van de "gebatenen". Bovendien is het
vermelden van objectieve grondslagen veelal een probleem, gelet op de flexibiliteit in
vigerende bestemmingsplannen voor de buitengebieden.
CONCLUSIE
De baatbelasting is een mogelijkheid om tot kostenverhaal over te gaan, doch gelet op
voormelde problematiek niet de meest aangewezen methode voor kostenverhaaL
4.1.2 Eenmalig rioolaansluitrecht
In dit kader is sprake van een retributie die gekwalificeerd wordt als belasting en
derhalve moet zijn gebaseerd op een gemeentelijke belastingverordening.
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Als uitgangspunt geldt dat deze belastingvorm kan worden toegepast in de situatie als
omschreven in artikel 229, eerste lid, sub a van de gemeentewet.
In dit geval realiseert de gemeente de aansluiting op het rioolstelsel. Deze methodiek
kan uitsluitend worden toegepast wanneer de belanghebbende verzoekt om aansluiting,
zodat sprake is van dienstverlening.
Het voordeel van deze belastingvorm is dat de gemeente de tarieven kan differentiëren
naar gelang de feitelijke omstandigheden. Tariefstelling afhankelijk van het inkomen,
winst of vermogen van een burger is niet toegestaan. Daar sprake is van een belasting
kan de invordering, op grond van de lnvorderingswet, op relatief eenvoudige wijze
plaatsvinden.
CONCLUSIE
Het eenmalig aansluitrecht biedt goede mogelijkheden tot kostenverhaal voor de
aansluiting op de riolering bij nieuwe aanleg.
4.1.3

Periodiek rioolrecht

Ook voor het periodieke rioolrecht geldt, in analogie aan het vermelde onder ad 4.1.2,
dat sprake is van een belasting die moet zijn gebaseerd op een belastingverordening.
De kosten voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel (inclusief de
kapitaalslasten) kunnen worden verrekend met de opbrengsten van deze belasting.
Dit betekent voor de praktijk dat gedane investeringen mogen worden verrekend in het
periodieke rioolrecht. Daarentegen mogen reserveringen voor toekomstige uitbreidingsinvesteringen niet worden toegerekend aan de burger.
CONCLUSIE
Het periodieke rioolrecht biedt geen mogelijkheid tot individueel kostenverhaal doch wel
tot omslag van de kosten op alle aangeslatenen en is om die reden niet aan te bevelen
als instrument voor kostenverhaaL
4.1.4

Exploitatie-overeenkomst op grond van een exploitatieverordening

In een exploitatieverordening wordt door een gemeente onder voorwaarden
medewerking verleend aan de bouwexploitatie van gronden gelegen in een gemeente.
Daarbij wordt tevens ingegaan op het aandeel van de kosten van de door de gemeente
aan te leggen voorzieningen van openbaar nut die ten laste worden gebracht van de
gebate onroerende zaken en de wijze waarop deze kosten worden omgeslagen.
Deze verordening kan tevens worden toegepast in gevallen waarin een burger profijt
heeft van door of vanwege de gemeente getroffen voorzien ingen. De gemeenteraad
dient daartoe expliciet gebieden aan te wijzen. De mogelijkheid van kostenverhaal is
echter afhankelijk van de vrijwillige medewerking van een burger, omdat deze de
exploitatie-overeenkomst als belanghebbende partij dient te ondertekenen.
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CONCLUSIE
Dit instrument biedt geen adequate mogelijkheden tot kostenverhaaL
4.1.5

Bijdrageregeling op grond van een aansluitverordening

Diverse gemeenten zijn al overgegaan tot het vaststellen van een aansluitverordening .
Inmiddels is ook een model-aansluitverordening vastgesteld en is deze als module
A31 00 in de Leidraad Riolering opgenomen. De achterliggende gedachte voor deze
aansluitverordening (in combinatie met een vergunningstelsel) is dat de positie van een
gemeente bij aansluiting van een particulier op het rioolstelsel sterker is. Daarnaast
heeft een dergelijke publiekrechtelijke regeling het voordeel dat een uniforme,
rechtsgelijke, aanpak van burgers is gewaarborgd. Voor het verlenen van deze
aansluitvergunning, onder voorschriften, kan de gemeente leges heffen, zulks
uitsluitend terzake de administratieve dienstverlening. Daarnaast wordt door een
gemeente, op verzoek van de rechthebbende, toestemming verleend tot aansluiting op
het rioolstelsel waarbij naar gelang de feitelijke omstandigheden een differentiatie wordt
aangebracht in de tariefstelling. Deze tariefstelling kan worden geïmplementeerd in de
legesverordening van een gemeente. Dit heeft als voordeel voor de gemeente dat de
kostenstijgingen voor nieuwe aansluitingen jaarlijks kunnen worden geïndexeerd.

CONCLUSIE
De aansluitverordening (in combinatie met een vergunningstelsel) biedt goede
mogelijkheden om tot kostenverhaal over te gaan. Geadviseerd wordt om dit instrument
toe te passen, temeer daar dit landelijk wordt geïntroduceerd.
4.2 Kostenverhaal op privaatrechtelijke basis
Alhoewel het publiekrecht en de terzake geldende jurisprudentie (Windmill-arrest e.d.)
een kostenverhaal op privaatrechtelijke basis grotendeels niet uitsluit, geven wij de
voorkeur aan kostenverhaal op publiekrechtelijke basis (biedt meer waarborgen t.a.v.
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor burgers).
Het gebruik van uitsluitend privaatrechtelijke instrumenten (overeenkomsten) achten wij
om onderstaande redenen niet aanbevelenswaardig.
De redenen hiervoor zijn:
A. Een overeenkomst is gebaseerd op wilsovereenstemming tussen twee partijen,
hetgeen met zich meebrengt dat een gemeente afhankelijk is van de vrijwillige
medewerking van een burger. Deze vorm van afhankelijkheid beperkt het
instrument van een overeenkomst in zijn daadkracht en de gemeente derhalve in
de mogelijkheid tot kostenverhaaL
8. Bij niet-nakoming door een burger van de verplichtingen in deze overeenkomst
(bijvoorbeeld de aansluitverplichting op het rioolstelsel en/of de financiële
verplichting) is een gemeente genoodzaakt om een civielrechtelijke procedure op te
starten. Een dergelijke procedure is complex van aard, tijdrovend alsmede
kostbaar.
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5.

JURIDISCHE AFDWINGBAARHElD AANSLUITMOGELIJKHEDEN

In het publiekrecht zijn een aantal juridische mogelijkheden opgenomen om burgers te
dwingen tot sanering van de afvalwaterlozing in oppervlaktewater c.q. de bodem en
aansluiting op de riolering te realiseren.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de afstand tot aan de riolering alsmede de
kosten in de belangenafweging om een burger te dwingen tot aansluiting op het
rioolstelsel doorslaggevend zijn.
De juridische mogelijkheden om particulieren te dwingen tot aansluiting op het
rioolstelsel kunnen als volgt worden samengevat.
5.1 Aanschrijving op grond van de Bouwverordening
In artikel 2.7.4 van de model-bouwverordening is bepaald dat aan te brengen
voorzieningen voor de afvoer van afvalwater/faecaliën moeten zijn aangesloten op de
openbare riolering, tenzij:
- er geen openbare riolering is;
- uitsluitend hemelwater wordt geloosd.
Vrijstelling kan worden verleend voor bouwwerken die op een grotere afstand dan 40
meter van een openbaar riool zijn gelegen alsmede voor agrarische bedrijven.
Vrijstelling moet redelijkerwijs worden verleend als de aansluitkosten meer bedragen
dan fl. 6.000,- en indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van bodem,
water en lucht mogelijk is.
Voor bedrijven geldt een bedrag van fl. 12.000,-- tot welk het in principe redelijk is
aansluiting te vereisen en eventueel af te dwingen.
5.1.1

Procedure

Betrokkenen worden aangeschreven om binnen redelijke termijn aan te sluiten op de
openbare riolering , bij gebreke waarvan de gemeente dit doet op kosten van de
aangeschrevene.
Kostenverhaal vindt plaats op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
5.1.2

Rechtsbescherming

De aangeschrevene kan bezwaar indienen bij B&W en vervolgens beroep instellen bij
de rechtbank c.q. hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
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5.2 Aanschrijving op grond van artikel 14, eerste lid, Woningwet
Indien een pand niet voldoet aan de bouwtechnische voorschriften dan wel anderszins
noodzakelijke verbetering behoeft moet de eigenaar van de woning worden
aangeschreven om de noodzakelijke voorzieningen te treffen bij gebreke waarvan de
gemeente dit kan doen op kosten van de aangeschrevene.
In een dergelijke aanschrijving moet worden vermeld of en zo ja welk deel van de
kosten voor rekening van de aangeschrevene komen.
Op grond van dit artikel is het in principe ook mogelijk aansluiting op de riolering af te
dwingen indien de kosten daarvan hoger zijn dan de normbedragen voor sanering van
de afvalwaterlozing en ook indien de panden op meer dan 40 meter afstand van het
openbaar riool zijn gelegen.
In beide situaties dient de overheid een kostenbijdrage te verstrekken aan de
aangeschrevene.
5.2.1

Procedure

De aanschrijving die is voorzien van de aankondiging van bestuursdwang werkt in
principe pas nadat de termijn van bezwaar/beroep is verstreken of indien op het beroep
is beslist.
Kostenverhaal vindt plaats op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
5.2.2

Rechtsbescherming

De aangeschrevene kan bezwaar indienen bij B&W en vervolgens beroep instellen bij
de rechtbank c.q. hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
5.3 Aanschrijving op grond van de WVO
Een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater zonder WVO-vergunning is
verboden. In een dergelijke situatie kan de feitelijke lozer worden aangeschreven om de
lozing te beëindigen bij gebreke waarvan deze door het Zuiveringschap zonodig met
bestuursdwang kan worden beëindigd.
Een verleende WVO-vergunning voor een directe lozing van ·afvalwater op
oppervlaktewater kan worden ingetrokken, indien tegen redelijke kosten op de riolering
kan worden aangesloten.
De normbedragen voor sanering van de afvalwaterlozingen voor particulieren en
bedrijven zijn gelijk aan die van de Bouwverordening. Indien het Zuiveringschap een
bijdrage wil verstrekken in de kosten die de normbedragen overschrijden, dan is het in
principe mogelijk om de lozer te dwingen tot aansluiting op de riolering. Het huidige ZLbeleid in dezen is dat geen bijdrage wordt verstrekt.

12

5.3.1

Procedure

De aanschrijving tot beëindiging van de lozing bevat een redelijke termijn waarbinnen
op de riolering moet worden aangesloten. Ook voor de intrekking van de WVOvergunning geldt dat dit pas na een redelijke termijn kan plaatsvinden.
5.3.2

Rechtsbescherming

Tegen een intrekking van een WVO-vergunning kan bezwaar worden ingebracht bij het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap en vervolgens beroep worden ingesteld bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
5.4 Aanschrijving op grond van het Lozingenbesluit Bodembescherming/Wet
milieubeheer
Op grond van het Lozingenbesluit Bodembescherming dan wel op grond van het in de
Wet Bodembescherming algemene zorgvuldigheidsartikel kunnen particulieren en
bedrijven worden aangeschreven directe lozingen in de bodem te beëindigen en aan te
sluiten op de riolering of anderszins te saneren. In bepaalde situaties dient het
ontheffingsbesluit te worden ingetrokken.
Ook voor deze aanschrijvingen gelden de normbedragen, als vermeld in bijlage 1.
Hierbij geldt eveneens dat indien de overheid een bijdrage wil verstrekken in de kosten
die de normbedragen overschrijden, het in principe mogelijk is om de lozer te dwingen
tot aansluiting op de riolering.
5.4.1

Procedure

Oe aanschrijving/i ntrekking van het ontheffingsbesluit tot beëindiging van de
bodemlozing moet een redelijke termijn bevatten waarbinnen op de riolering moet
worden aangesloten.
5.4.2

Rechtsbescherming

Tegen een aanschrijving/intrekking van het ontheffingsbesluit kan bezwaar worden
ingediend bij het beschikkend orgaan (het college van B&W) en vervolgens beroep bij
de rechtbank c.q. hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
CONCLUSIE

Een aanschrijving op grond van de bouwverordening door een gemeente eventueel in
combinatie met een aanschrijving door de waterkwaliteitsbeheerder tot intrekking van
de WVO-vergunning biedt de beste mogelijkheid tot sanering van de afvalwaterlozingen
in het buitengebied.
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de vigerende jurisprudentie om burgers te
verplichten tot aansluiting op het rioolstelsel.
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6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Ten aanzien van het vraagstuk van lozingen van huishoudelijk afvalwater in de
bodem c.q. het oppervlaktewater in het buitengebied van een gemeente zijn door
de wetgever drie overheidsinstanties als bevoegd gezag aangewezen, te weten:
a. voor lozingen op oppervlaktewater: de waterkwaliteitsbeheerders (in Limburg
voor rijkswateren Rijkswaterstaat en voor de overige wateren het
Zuiveringschap Limburg);
b. voor lozingen in de bodem: de gemeente.
Hun taken lopen parallel. Daarentegen verschilt het instrumentarium voor de
bevoegde instanties. Samenwerking tussen alle bevoegde instanties is voorwaarde
voor een goede aanpak van de opgelegde taken.

11

De werking van het Lozingenbesluit WVO Huishoudelijk Afvalwater en het
Lozingenbesluit Wet Bodembescherming verschilt. Dit kan leiden tot een
verschillende benadering van lozers in het buitengebied.

111

Beleidsafstemming op rioleringsgebied wordt in de provincie Limburg gedaan via
de Stuurgroep Rioleringsstrategie Limburg. Gestreefd moet worden naar een
uniforme landelijke aanpak (mogelijk provinciaal) van het lozingenvraagstuk waarbij
géén feitelijk verschil wordt gemaakt tussen lozers in de bodem of op het
oppervlaktewater.

IV

Gemeenten hebben de vrijheid een eigen rioleringsbeleid te voeren. De provinciale
nota Rioleringsbeleid geeft daarbij de ondergrens aan (f 25.000,-- voor de
kwetsbare-/zeer kwetsbare gebieden en f 15.000,-- voor de overige gebieden).

V

Kostenverhaal bij de eigenaren van aan te sluiten panden kan het beste gebeuren
via een bijdrageregeling op grond van een aansluitverordenlng.
De baatbelasting wordt als instrument van kostenverhaal niet als het meest
aangewezen instrument gezien. Privaatrechtelijke instrumenten (overeenkomsten)
zijn evenmin aan te raden als verhaalsmethode.

VI

Voor het afdwingen van aansluitingen op rioleringen staan de gemeente een aantal
mogelijkheden ter beschikking.
Aanschrijving op grond van de bouwverordening door de gemeente eventueel in
combinatie met een aanschrijving tot intrekking van een WVO-vergunning door de
waterkwaliteitsbeheerder biedt daartoe de beste mogelijkheden.
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Voor vragen en/of informatie over deze onderwerpen kunt u zich wenden tot de
opstellers van deze nota:
- N.J. Hovestad, gemeente Venray (tel. 0478- 523557) ;
- M.M.W. Janssen, Zuiveringschap Limburg (tel. 0475- 394349).

Medewerking bij het opstellen van deze nota is verleend door:
- P. Haremaker, gemeente Maastricht (tel. 043- 3505200);
- E. Janssen, provincie Limburg (tel. 043- 3897224).
Ook zij kunnen desgevraagd informatie over deze onderwerpen verstrekken.
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7.

LITERATUURLIJST
Leidraad Riolering
- Module A 1200 (aanpak verspreide afvalwaterlozingen)
- Module A31 00 (aansluiting op de riolering voorzien van een model
"Aansluitverordening riolering"(*))
Nota Rioleringsbeleid, april 1997, van de Provincie Limburg
Onderzoek naar de meest gewenste wijze van opheffen van engesaneerde directe
lozingen in het buitengebied als onderdeel van het rioleringsbeleid door het
Zuiveringschap Limburg
Notitie "Aansluiting op de riolering en kostenverhaal". Opgesteld in opdracht van de
gemeente Horst door Adviesburo Tonnaer BV te Maastricht
Lozingenbesluit Wvo Huishoudelijk afvalwater
(Staatsblad, nummer 27, jaargang 1997)
Lozingenbesluit Bodembescherming
(Staatsblad, nummer 649, jaargang 1997)

(*)

verschijnt in het 1e kwartaal van 1999.
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BIJLAGE 1

JURISPRUDENTIE MBT SANERING AFVALWATERLOZINGEN

17

1.

Jurisprudentie m.b.t. bestaande beperkte lozingen

KB 5 juni 1985 W. Segaar te Voorschoten - hoogheemraadschap van Rijnland
Onderwerp: intrekking verleende WVO-vergunning voor een bestaande lozing van
huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten fl. 4.000,--.
De Kroon acht dit bedrag redelijk.

KB 28 januari 1987 Op- en overslagbedrijf Tielbeke BV te Wijhe - Zuiveringschap WestOverijssel
Onderwerp: intrekking van een fictieve vergunning voor een bestaande lozing van
huishoudelijk afvalwater, afkomstig van toiletten, wasgelegenheden en kantine van het
bedrijf alsmede hemelwater, op oppervlaktewater. Aansluitkosten: fl. 12.000,-De Kroon acht dit bedrag redelijk.
AgvB 7 oktober 1988 W. Hazeu te Pijnacker- hoogheemraadschap Delfland
Onderwerp: intrekking van een fictieve vergunning voor een bestaande lozing van
huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten fl. 10.000,-De AgvB acht intrekking van de fictieve vergunning redelijk, omdat door het hhs
Delfland een schadevergoedingsregeling werd aangeboden op grond van artikel 9 van
de WVO.
De feitelijke aansluitkosten voor betrokkene bedroegen in deze situatie nog fl. 4.000,--.
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 23 mei 1994
Onderwerp: intrekking van een vergunning voor een bestaande lozing van huishoudelijk
afvalwater, afkomstig van een woonark, op oppervlaktewater. Aansluitkosten fl. 6.000,--.
De afdeling bestuursrechtspraak acht dit bedrag redelijk.

2.

Jurisprudentie m.b.t. nieuwe beperkte lozingen

AgvB 1 mei 1990 L. Goertz te Bieriek - Zuiveringschap Limburg
Onderwerp: weigering van de gevraagde vergunning voor het lozen van huishoudelijk
afvalwater op oppervlaktewater. Kosten opvang gierkelder fl. 10.000,--.
De AgvB acht dit bedrag onredelijk en heeft het besluit vernietigd.
AgvB 10 maart 1992 P.E. Guldemant te Boskoop - hoogheemraadschap van Rijnland.
Onderwerp: weigering van de gevraagde vergunning voor het lozen van huishoudelijk
afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten fl. 12.000,--.
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De AgvB onderschrijft het beleid van de waterkwaliteitsbeheerder om nieuwe lozingen
uit woningen te voorkomen, indien kan worden aangesloten op het gemeentelijk
rioolstelsel.
Aandachtspunten:
uit beide uitspraken blijkt dat er een goede afstemming moet plaatsvinden tussen
de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerders met betrekking tot het saneren van
nieuwe lozingen in de buitengebieden;
de voortschrijdende tijd leidt tot aanscherping van de normbedragen (in 1990 is fl.
10.000,- nog onredelijk; in 1992 wordt een aansluitbedrag van fl. 12.000,-- voor
sanering van een nieuwe beperkte lozing redelijk geacht).

3.

Jurisprudentie m.b.t. reikwijdte draagkrachtbeginsel

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 22 december 1995
Zowel bij sanering van bestaande en/of nieuwe lozingen op oppervlaktewateren geldt
dat i.h.k.v. het afdwingen van aansluitingen op rioleringen het draagkrachtbeginsel niet
van toepassing is.
Daarentegen is het gelijkheidsbeginsel- hoe wordt in soortgelijke gevallen gehandeld ?
-wel juridisch van belang.

4.

Afdwingen van aanleg riolering door een particulier en!of bedrijf; risico van
desinvestering; anticipatie op aanleg riolering

Voorzitter afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 16 januari 1996 Holding
Manege de Prinsenstad BV - hoogheemraadschap Delfland
Onderwerp: aan het bedrijf werd een WVO-vergunning verleend voor het lozen van
afvalwater op oppervlaktewater, zulks onder voorwaarde dat een
afvalwaterzuiveringsinstallatie moest worden geplaatst.
Afstand tot aan riolering ca 1.000 meter. Aansluitkosten ca. fl. 100.000,-- (mede ivm
doorkruising snelweg).
De Voorzitter acht de afweging van het hoogheemraadschap Delfland om in deze
situatie vergunning te verlenen onder voorwaarde dat het bedrijf een
afvalwaterzuiveringsinstallatie zou plaatsen ter beperking van de vuillast van de
afvalwaterlozing zorgvuldig respektievelijk redelijk.
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5.

Aansluiting huisriolering op de openbare riolering ivm voorkoming van
bodemverontreiniging

Afdeling Rechtspraak Raad van State d.d. 11 december 1984 (gemeente Hoogeveen).
Onderwerp: de gemeente Hoogeveen heeft op basis van artikel 322, derde lid,
Bouwverordening (thans artikel 2.7.4 van de model-bouwverordening) als nadere eis
gesteld dat de huisriolering binnen 2 maanden moet worden aangesloten op de
openbare riolering.Dit in verband met een sanering van een bodemlozing.
De afdeling Rechtspraak acht aansluiting om deze reden toelaatbaar.
CONCLUSIES m.b.t. Jurisprudentie

1.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt in bestaande en nieuwe lozingen,
conform het Lozingenbesluit bodembescherming en het Lozingenbesluit WVO
huishoudelijk afvalwater;

2A.

De normbedragen voor sanering van bestaande lozingen (bodem of
oppervlaktewater) van particulieren bedragen circa fl. 6.000,--.

8.

De normbedragen voor sanering van bestaande lozingen (bodem of
oppervlaktewater) van bedrijven bedragen circa fl. 12.000,--;

C.

De normbedragen voor sanering van nieuwe lozingen (bodem of
oppervlaktewater) van particulieren bedragen circa fl. 12.000,--.

D.

Normbedragen voor sanering van nieuwe lozingen van bedrijven zijn mij niet
bekend. Vooralsnog mag worden aangenomen dat hiervoor een aanmerkelijk
hoger bedrag geldt, gelet op de aangescherpte normbedragen voor sanering
van nieuwe beperkte lozingen van particulieren.

