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Bestuursovereenkomst opgave inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-

Holland 2013 
 
 

Partijen:  

 

1. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw J. Geldhof 

 

2.Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

G.J. van Os 

 

3. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

J.W. Dulfer 
 

 4. Hoogheemraadschap Rijnland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

J.G.M. Schouffoer 
 

5. alsmede Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd  door 

de heer B.B. Schneiders 

 

Overwegen het volgende 

 

Binnen de provincie Noord-Holland kennen bovenstaande partijen reeds een gezamenlijk beleid van 

provincie, waterschappen en gemeenten voor de invulling van de zorgplicht stedelijk afvalwater. In de 

bestuursovereenkomst uit december 2009 zijn alle betrokken partijen minimale verplichtingen 

overeengekomen over de inzameling en transport van het stedelijk afvalwater.  

In de bestuursovereenkomst is in artikel 10.2 opgenomen dat “Op basis van een tussentijdse financiële 

en kwalitatieve evaluatie door alle partijen van de lozingen waarvoor ontheffing is verleend die in 2014 

afloopt, op 1 juni 2012 wordt bepaald of deze overeenkomst wordt voortgezet.” 

Mede door de resultaten van de uitgevoerde evaluatie en door nieuwe wet- en regelgeving is een 

aanpassing van de eerdere gemaakte afspraken noodzakelijk, ook voor nieuwe lozingen. 

 

Bestaande lozingen 

Het beleid is er op gericht dat bij bestaande lozingen waarvan de ontheffing verloopt en die niet voldoen 

aan de wettelijke minimale eis van een Verbeterde Septic Tank (een VST),  kan worden volstaan met de 

bestaande voorziening. In grondwaterbeschermingsgebieden I en waterwingebieden is een lozing in de 

bodem niet toegestaan; het afvalwater dient hier met riolering of per as te worden afgevoerd.  

Als voorwaarde zal worden gesteld dat bij vervanging van de bestaande septic tanks deze door de lozer 

moet worden vervangen door de wettelijk voorgeschreven verbeterde septic tank.  

Bij aantoonbare problemen met de waterkwaliteit wordt altijd het wettelijk minimum voorgeschreven. 

 

Nieuwe lozingen 

Voor nieuwe lozingen blijft de doelstelling dat er geen nieuwe onvoldoende gezuiverde lozingen plaats 

gaan vinden. Dit betekent dat bij nieuwe lozingen de voorkeur uitgaat naar aansluiting op de riolering of 

lozing op het oppervlaktewater via een Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater klasse 2 of 

gelijkwaardig (IBA 2 o.g.), bij een brede zorgplichtinvulling. De gemeente heeft immers de keuze uit de 

verbrede zorgplicht of de smalle zorgplicht. In samenspraak met het waterschap wordt deze keuze in het 

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) gemotiveerd en vastgelegd. 

 

Bij een keuze voor de verbrede zorgplicht legt de gemeente in het GRP de keuze voor riolering dan wel 

IBA2 o.g. vast. Bovendien neemt de gemeente in het GRP de voorwaarden op waaronder aan de lozer de 

sanering door middel van een IBA 2 o.g. zal worden aangeboden. Weigert de lozer het aanbod dan 

vraagt de gemeente ontheffing aan. Als deze is verkregen is de lozer verantwoordelijk voor het saneren 



van de lozing. De lozer doet een melding bij het waterschap bij een oppervlaktewaterlozing of bij de 

gemeente bij een bodemlozing, waarna de lozer een voorziening moet aanleggen die voldoet aan het 

wettelijk vereiste minimum (VST). 

 

Indien de gemeente niet kiest voor de verbrede zorgplicht dan is, nadat de gemeente bij de provincie 

ontheffing heeft gevraagd en gekregen, de lozer verplicht een melding te doen bij het betreffende 

bevoegde gezag. Tevens moet de lozer  een voorziening aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste 

minimum (VST). 

 

Dit beleid en bijbehorend bestuursakkoord is een aangepaste continuering van het voorgaand beleid. De 

keuze om bij bestaande lozingen waarvoor ontheffing is verleend en die niet voldoen aan het wettelijk 

vereiste minimum (VST) te volstaan met het huidige saneringsmiddel, is voortgekomen uit 

doelmatigheidsafwegingen. De kosten die gepaard gaan met het saneren wegen niet op tegen het effect 

op de waterkwaliteit. 

De keuze bij de verbrede zorgplicht voor een IBA 2 o.g. bij nieuwe lozingen als gelijkwaardig alternatief 

voor riolering is vanwege het inmiddels gebleken hoge milieurendement. Tevens wordt door 

standaardisatie efficiënt IBA 2 o. g.-beheer mogelijk waardoor kostenreductie wordt bereikt. De partijen 

die aan de lat staan voor het beleid en de uitvoering van de sanering van ongezuiverde lozingen zijn de 

gemeenten, de waterschappen en provincie. Dit zijn tevens de partijen die gezamenlijk het 

bestuursakkoord “Inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-Holland 2009” hebben 

ondertekend en die betrokken zijn geweest bij het evalueren van het provinciaal beleid. De gemeenten 

zijn hierbij vertegenwoordigd door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.  

 

Komen overeen als volgt:  

 

Artikel 1  

1. Deze overeenkomst heeft betrekking op bestaande en nieuwe lozingen van stedelijk afvalwater 

buiten de bebouwde kom of binnen de bebouwde kom met een totale lozing kleiner dan 2.000 

i.e. in het kader van normaal huishoudelijk gebruik of met normaal huishoudelijk gebruik  

vergelijkbaar gebruik op oppervlaktewater en in de bodem in de provincie Noord-Holland.  

2. De in deze overeenkomst genoemde verplichtingen van de partijen zijn minimale inspanningen. 

Het staat elk van de partijen vrij om meer te doen dan de minimale inspanning.  

 

Artikel 2  

In de provincie Noord-Holland is het de intentie om, indien door de gemeente wordt gekozen 

voor de verbrede zorgplicht, bij de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater bij 

nieuwe lozingen de sanering van de lozing plaats te laten vinden door aanleg van riolering dan 

wel  door aanleg van een IBA 2 o.g. In het GRP wordt aangegeven waarop de keuze tussen wel 

of geen verbrede zorgplicht bij nieuwe lozingen, is gebaseerd. De waterschappen zijn betrokken 

bij deze keuze. 

  

Artikel 3  

1. De IBA 2 o.g. wordt door de gemeente binnen 40 meter van de kadastrale grens van het perceel 

geplaatst. Ook is het mogelijk dat het plaatsen op het perceel van de lozer van de IBA 2 o.g. 

onder voorwaarden wordt aangeboden.  

2. Bij het aanbieden van een IBA 2 o.g. aan de lozer blijft de gemeente de eigenaar van de IBA 2 

o.g. In beginsel beheert en onderhoudt het waterschap de IBA 2 o.g. De kosten van aanleg van 

riolering en IBA 2 o.g., als bedoeld in artikel 2, zijn voor rekening van de gemeente. Over de 

hoogte van de vergoeding van de beheerkosten worden tussen waterschap en gemeente nadere 

afspraken gemaakt. 

Gemeente kan ook zelf beheer en onderhoud van de IBA 2 o.g. verzorgen. 



3. Periodiek overleg tussen beheerder en eigenaar van de IBA´s over het functioneren van de 

IBA´s en de daarmee gepaard gaande kosten zal maximale transparantie bieden en de 

mogelijkheid voor maatwerk vergroten. 

  

Artikel 4 

1. Indien de gemeente kiest voor de smalle zorgplicht dient het verzoek om provinciale ontheffing 

van de zorgplicht stedelijk afvalwater bij een nieuwe lozing door de gemeente zonder uitstel na 

ontvangst aanvraag bouwvergunning te worden ingediend. 

2. Ten aanzien van de eerder verleende ontheffingen dient in het GRP te worden opgenomen of er 

maatregelen mogelijk zijn om deze bestaande lozingen op te heffen, en welke van deze 

maatregelen zullen worden uitgevoerd 

3. Een ontheffing van de zorgplicht stedelijk afvalwater wordt voor een onbepaalde periode 

verleend. 

4. De gemeente doet onverwijld melding van eventueel gewijzigde omstandigheden aan het 

waterschap en provincie.  

5. Voor de lozer gelden dan onverkort alle verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens. 

 

 

Artikel 5  

1. Indien de aanleg van een IBA 2 o.g. niet mogelijk is binnen 40 meter van de perceelgrens en de 

lozer weigert de plaatsing van IBA 2 o.g. op eigen grond, dan wordt door de gemeente een 

ontheffing aangevraagd bij de provincie. 

2. Voor de lozer gelden dan onverkort alle verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens. 

 

Artikel 6  

In tegenstelling tot voorgaande is een lozing van afvalwater in de bodem niet toegestaan in 

grondwaterbeschermingsgebied I en drinkwaterwingebied. Het afvalwater wordt hier via riolering 

of per as afgevoerd.  

 

Artikel 7 

In het geval dat de gemeente en de waterschap in het maatwerkoverleg niet tot 

overeenstemming komen, wordt de kwestie ter advisering voorgelegd aan de provincie.  

 

Artikel 8  

De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten heeft een inspanningsverplichting ten aanzien 

van het bij haar leden ingang doen vinden van deze bestuursovereenkomst.  

 

Artikel 9 

Deze overeenkomst gaat in, de dag nadat deze is getekend. De overeenkomst geldt voor 

onbepaalde tijd. 

 


