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V olgens de Wet milieubeheer
moet de gemeente rioleren.
De gemeente kan ontheffing

krijgen voor deze zorgplicht van de
provincie. Centraal staat meestal een
grensbedrag voor de kosten van riole-
ring per woning. De gemeente moet
doorrioleren tot dat grensbedrag en
daarboven is ontheffing mogelijk. Het
alternatief voor riolering is een septic
tank of een IBA (systeem voor de indivi-
duele behandeling van afvalwater). In
de meeste provincies was medio 2000
overeenstemming bereikt tussen be-
trokken partijen over het te voeren
ontheffingenbeleid. Geconstateerd
werd dat de provincies verschillende
bedragen hanteren om te kunnen be-

palen in welke gevallen aanleg van rio-
lering wel en niet doelmatig wordt ge-
oordeeld. Deze bedragen zijn soms de
uitkomst van onderhandelingen tus-
sen betrokken partijen. Bij andere pro-
vincies zijn deze bedragen gebaseerd
op de vergelijking van de jaarlijkse
lasten van een alternatieve voorzie-
ning (IBA) met de jaarlijkse lasten van
de riolering. Daarnaast komen deze
verschillen voort uit het verschil in
lasten voor het aanleggen van riole-
ring dan wel alternatieve voorzienin-
gen in zandgrond, veen of kleigrond.
Los hiervan worden door provincies
ook bedragen gehanteerd om de
maximale financiële inspanningen van
de gemeente aan te kunnen geven.
Kortom, een ondoorzichtige situatie. 

Rol van de gemeenten
Omdat in een aantal gebieden nog
geen overeenstemming tussen partij-

en was bereikt over het ontheffin-
genbeleid, hebben de koepels van
overheden (Unie van Waterschappen,
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO) in een gezamenlijke
brief van 27 juni 2000 nadere aanbe-
velingen opgesteld voor de riolering
in het buitengebied. Deze aanbeve-
lingen zijn niet van toepassing daar
waar tussen partijen op basis van het
vastgestelde provinciale beleid, af-
spraken zijn gemaakt. Maar op de
themamiddag ‘IBA en ontzorgingsmo-
dellen’ van 24 november 2000 bij
het Van Hall Instituut in Leeuwarden
werd vastgesteld dat deze brief, in
plaats van duidelijkheid, tot nog
meer discussies leidt. Bovendien
werd geconstateerd dat er gemeen-
ten zijn die de ontheffing voor de
zorgplicht wel heel letterlijk nemen.
Men verwacht daar dat de burger ge-
heel zelfstandig zal voldoen aan de
eisen van de lozingenbesluiten. An-
dere gemeenten zien daarentegen
een rol voor zichzelf bij de sanering
van de ongezuiverde lozingen. Deze
rol kan variëren van voorlichting en
soms wat subsidie tot het volledig
overnemen van de sanering, inclusief
het eigendom van de IBA’s. Vrom liet
op de bijeenkomst in Leeuwarden
weten dat de wetgever niet heeft be-
doeld dat aanleg en beheer van IBA-
systemen onder de zorgplicht van
gemeenten kunnen worden gerekend
(zie Intech januari 2001, pagina 68).
Maar het kan verkeren.

Tweede Kamer 
De Tweede Kamer heeft vrijwel direct
na die bijeenkomst in Leeuwarden,
op 30 november 2000 aan minister
Pronk gevraagd de mogelijkheden te
willen onderzoeken voor een meer
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integrale aanpak van huishoudelijk
afvalwater in het buitengebied. In de
eerste plaats vanwege de hoge
kosten die daarmee gemoeid zijn.
Die kosten hebben niet alleen betrek-
king op de aanleg van gemeentelijke
(druk)riolering, maar ook op de
kosten die individuele lozers maken
bij aanschaf en beheer van IBA’s. Bo-
vendien is er vanuit de lozer gezien
geen sprake van een eenduidige be-
nadering van het afvalwaterprobleem
in het buitengebied. Lozers leveren,
afhankelijk van de geografische posi-
tie, een ongelijke inspanning, met
name ook financieel, voor het op mi-
lieuhygiënisch verantwoorde wijze
omgaan met hun afvalwater. Hoewel
de provinciale indeling van niet
kwetsbare, kwetsbare en zeer kwets-
bare gebieden niet ter discussie
staat, leidt dit voor de burger tot si-
tuaties die moeilijk zijn uit te leggen:

verschillende klassen IBA’s in particu-
liere handen al dan niet medegefi-
nancierd door provincie of waterbe-
heerder. PvdA-woordvoerder Depla
pleitte in het overleg van november
2000 voor een zorgplicht voor ge-
meenten, ongeacht of het riolering
dan wel verwezenlijking van een IBA

betrof. De VVD sloot zich hierbij aan
en ook de andere politieke partijen
toonden zich niet afwijzend. 

Notitie van Pronk 
Het heeft lang geduurd, maar op 4
maart 2002 heeft minister Pronk het
resultaat van zijn onderzoek met een
brief naar de Tweede Kamer ge-
stuurd. In zijn notitie ‘afvalwater bui-
tengebied’ beschrijft de minister zijn
zoektocht naar de mogelijkheden om
zoveel mogelijk binnen de grenzen
van de huidige wet- en regelgeving
ruimte te creëren voor een vernieuw-

de integrale aanpak. Die aanpak is
gebaseerd op gebiedsgericht maat-
werk, onder regie van de gemeenten
en gebaseerd op consensus en vrij-
willigheid bij de betrokken partijen,
zoals provincie, gemeente, water-
schap en lozer. Betrokkenen uit het
veld en de politiek hebben over de
notitie van minister Pronk op 21
maart in Utrecht met elkaar van ge-
dachten gewisseld. Dat gebeurde op
initiatief van het Van Hall Instituut.
De voorgestelde aanpak kan worden
beschouwd als een aanvulling of ver-
volgstap op het gemeenschappelijke
standpunt van de koepels van over-
heden in hun brief van 27 juni 2000,
de zogenoemde Duiv-brief. Bij het
zoeken naar een integrale aanpak
zijn de randvoorwaarden in acht ge-
nomen die voortvloeien uit de wen-
sen van de Tweede Kamer. In de eer-
ste plaats wordt van iedere lozer een
zoveel mogelijk gelijke inspanning
gevraagd, ook financieel. Daarbij
maakt het geen verschil of de lozer
kan aansluiten op de riolering of dat
hij is aangewezen op een IBA. Met an-
dere woorden, van de lozer wordt
niet méér gevraagd dan het realise-
ren van een aansluiting op het door
de gemeente (of  waterbeheerder)
aangeboden aansluitpunt. Achter dat
aansluitpunt kan zich een gemeente-
lijk riool of een IBA bevinden. Hierbij
wordt de IBA door of vanwege de ge-
meente of waterbeheerder geplaatst
en beheerd.  

Kosten 
De tweede randvoorwaarde heeft be-
trekking op een milieuhygiënisch
verantwoorde oplossing die de in-
stemming moet hebben van alle be-
trokken overheden. Daarbij zal reke-
ning moeten worden gehouden met
de gebiedsgerichte eisen en de con-
sequenties daarvan voor de kwaliteit
van de afvalwaterbehandeling. Om
tot zo’n oplossing te komen bepaalt
de gemeente zelf of er in het buiten-
gebied riolering komt dan wel IBA’s.
De oplossing moet voor wat het mi-
lieurendement betreft tenminste ge-
lijkwaardig zijn aan de oplossing die
is gestoeld op het provinciaal onthef-
fingenbeleid en/of de Duiv-brief. Bo-
vendien moet de oplossing wat be-
treft de jaarlijkse lasten goedkoper
zijn. Bij de derde randvoorwaarde
gaat het om de lokale kosten. Er
moet sprake zijn van een doelmatige
organisatie van het afvalwaterpro-
bleem in het buitengebied. Dit komt
tot uitdrukking in de beheersbaar-
heid van de lokale lasten. De totale
kosten in het buitengebied bij de in-
tegrale aanpak door gemeente moe-
ten worden geminimaliseerd. Door
de gebiedsgerichte optimalisatie
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moeten deze lager zijn dan bij toe-
passing van de criteria uit de Duiv-
brief. De vierde randvoorwaarde
heeft betrekking op in beeld brengen
van de volledige kosten, dus zowel
investeringskosten als ook de kosten
voor beheer. De daarop te baseren fi-
nancieringsstructuur dient zodanig
te worden ontworpen dat de burgers
binnen een gemeente zoveel moge-
lijk gelijk worden behandeld. Aan de
lozer in het buitengebied zal dus een
gelijke bijdrage voor de investering
ten behoeve van de sanering van af-
valwater worden gevraagd. Dit onge-
acht of het gaat om de aanleg van ri-
olering of de realisatie van een IBA.
Tevens moet in beide gevallen aan
de lozer een zoveel mogelijk gelijk
jaarlijks bedrag in rekening worden
gebracht voor de verwijdering en be-
handeling van het afvalwater. 

Professioneel beheer van IBA’s 
Minister Pronk beoordeelt een ade-
quate regeling voor het beheer van
IBA’s al zo essentieel dat hij deze toe-
voegt als vijfde randvoorwaarde. Om
te komen tot een betrouwbaar be-
heer van IBA’s vindt hij het wenselijk
dat de gemeenten ook voor de orga-
nisatie ervan de regierol vervult. In
overleg met de lozers zal de ge-
meente een overeenkomst moeten

sluiten waarbij onder meer toegang
tot de IBA, het betreden van particu-
lier terrein en de financiële aspecten
worden geregeld. 

Particuliere opdrachtgever verdwijnt 
Voor de realisering van de voorge-
stelde integrale oplossing, waarbij de
gemeente de regierol vervult bij het
saneren van het afvalwater in het
buitengebied, schrijft de minister in
zijn brief van 4 maart te willen vol-
staan met een ministeriële circulaire.
Maar de brief bevat toch nog een
aantal onduidelijkheden, vinden de
VVD en de PvdA. Vandaar dat deze po-
litieke partijen aanvullende vragen
hebben gesteld en daarmee ook de
politieke positie hebben gemarkeerd.
Volgens VVD-er Klein Molekamp is de
kern van de brief dat de gedachte
van de Tweede Kamer -een zorg-
plicht voor gemeenten- wordt over-
genomen. Maar, de minister stelt dat
deze aanpak gebaseerd is op vrijwil-
ligheid en dat hij met deze aanpak
consensus heeft bereikt met de be-
trokken partners te weten provincies,
gemeenten en waterschappen. Voor
Klein Molekamp is het onduidelijk of
deze consensus betrekking heeft op
de zorgplicht of de vrijwilligheid.
Naar de mening van de Tweede Ka-
mer moet deze consensus betrek-

king hebben op de zorgplicht. En
naar de mening van de PvdA en VVD

verdient deze zorgplicht dan ook een
wettelijke verankering in de Wet mi-
lieubeheer. Aan de minister is ge-
vraagd wanneer deze wettelijke ver-
ankering te verwachten is en wan-
neer de Tweede Kamer de beoogde
wetswijziging tegemoet kan zien.
Klein Molekamp ziet die wettelijke
verankering liever vandaag nog dan
morgen. Een zegsman van het mi-
nisterie van Vrom laat echter weten
dat een aparte wetswijziging veel te
lang gaat duren. Dat is niet haalbaar.
Met een ministeriële circulaire gaat
dat veel sneller. Het is overigens niet
de bedoeling dat wat er nu aan be-
leid ligt bij de lagere overheden niet
moet worden uitgevoerd. Dat moet
gewoon doorgaan. De notitie van
Pronk mag dat niet afremmen. Maar
het is wel duidelijk dat door de toe-
komstige rol van de gemeente de
particuliere opdrachtgever voor de
IBA-installateur verdwijnt. 


