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O p 1 januari 2005 moet het
allemaal rond zijn. Heel
Nederland moet vóór die da-

tum òfwel zijn aangesloten op de rio-
lering òfwel voorzien zijn van een
IBA-systeem dat voldoet aan het Lo-
zingenbesluit. Met IBA’s wordt afval-
water voorgezuiverd voordat het (re-
latief schoon) de sloten, plassen en
meren instroomt. 
Maar IBA’s zijn duur en de aanleg kost
veel energie. Vandaar dat veel ge-
meenten met de enorme operatie -
we praten in totaal in Nederland over
vele tienduizenden IBA’s- in hun maag
zitten. Haaksbergen vormt wat dit
betreft een uitzondering, hoewel de
samenwerking bepaald niet zonder
problemen tot stand is gekomen.

Proefproject
De proef in deze landelijke gemeente
was een samenwerking tussen de ge-
meente Haaksbergen, Waterschap
Regge en Dinkel en aannemer Sal-
landse Wegenbouw, die al sinds
1997 IBA’s plaatst. Met het behalen
van het certificaat toont het bedrijf
aan het proces te beheersen om IBA’s
op de juiste manier aan te leggen. 
Directeur Johan Middelkamp van Sal-
landse Wegenbouw kreeg op 6 de-
cember in restaurant ‘t Hoogeland in

Haaksbergen het felbegeerde Kiwa-
certificaat uitgereikt door wethouder
Wim Roetenberg. Verder waren er
vertegenwoordigers van Kiwa, de ge-
meenten, de waterschappen en de
plaatselijke pers. Volgens Wim van
Vreeswijk van het Kiwa dient de pro-
cescertificering vooral om het be-
voegd gezag van tijdrovende beoor-
delingen te ontlasten.
Hoofd afdeling Infrastructuur van de
gemeente Haaksbergen Niels Sies gaf
een korte uitleg over het proefpro-
ject: ‘De kosten voor de lozers bleken
in het proefproject hoger uit te vallen
dan verwacht. Daarom hebben we de
kosten voor bestrating en beplanting
eruit gehaald. De lozer moet zelf zijn
huisaansluiting realiseren en krijgt na
aansluiting een bijdrage van de ge-
meente. De aanlegkosten zijn hoger,
maar doordat de lozer geen zuive-
ringslasten hoeft te betalen, heeft hij
de investering er na zeven jaar uit.’

Totaalpakket leveren
Sallandse Wegenbouw, een dochter
van Hegeman Nijverdal, beroept zich
erop een totaalpakket wat betreft IBA’s
te kunnen bieden: voorbereiding, in-
ventarisatie, realisatie en nazorg. Het
certificaat heeft echter alleen betrek-
king op de aanleg. Waterschap Regge

en Dinkel betreurt dit en had graag
gezien dat naast de regels over
plaatsing van gecertificeerde syste-
men ook onderhoud en beheer aan
het procescertificaat gekoppeld zou-
den zijn. Jos Nijland van het dage-
lijks bestuur van Regge en Dinkel:
‘Op die manier was de hele cyclus
geregeld geweest.’
Desondanks is Haaksbergen in Over-
ijssel één van de eerste gemeenten
die nu een serieuze stap op de IBA-
markt heeft gezet. Dat past in het
straatje van de overheid. Het ministe-
rie van Vrom heeft in haar concept
beleidsnotitie ‘Lozingen in het buiten-
gebied’ aangegeven dat er een be-
langrijke rol voor gemeenten is weg-
gelegd. De notitie wordt binnenkort
door de Tweede Kamer behandeld. 
Johan Middelkamp van IBA-leverancier
Sallandse Wegenbouw twijfelt niet
aan een royale inbreng van de ge-
meenten. Middelkamp: ‘Ik ben ervan
overtuigd dat andere gemeenten dit
voorbeeld gaan volgen.’ Of dat zo is
moet nog blijken. Veel gemeenten
schuiven de enorme IBA-operatie voor
zich uit. Een gevaarlijke strategie,
vindt Niels Sies: ‘Bij en afwachtende
houding ontstaat een hausse vlak
voor 2005, die de markt dan niet
meer aan zal kunnen.’ 

In Haaksbergen is onlangs het eerste

(door Vrom gefinancierde) Kiwa-proces-

certificaat voor de aanleg van IBA-syste-

men uitgereikt aan Sallandse Wegenbouw.

Dit bouwbedrijf heeft in Haaksbergen

het eerste proefproject voltooid en 29

ongerioleerde panden in de buitengebie-

den voorzien van IBA-systemen. In totaal

wil deze gemeente 275 woningen aan-

sluiten op de gemeentelijke riolering en

er 1.000 voorzien van een IBA-systeem.

Eerste IBA-procescertificaat
uitgereikt aan bouwbedrijf


