
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 22 april 2005, nr. 2005/18526 tot
bekendmaking van de deelverordening IBA’s
(Individuele Behandelingsinstallatie van Afval-
water) Noord-Holland 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 4 april, onder nr. 8, het volgende
besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

overwegende dat, 
de deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002
(provincieblad 2002, nr. 56) niet langer aan haar
doelstelling kan voldoen omdat een individuele
behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) door
marktwerking aanmerkelijk goedkoper is dan enkele
jaren geleden werd ingeschat; 

in het kader van de sturende, stimulerende taak en de
bestuurlijke betrokkenheid van de provincie bij
sanering van ongezuiverde lozingen op oppervlakte-
water in het buitengebied van gemeenten van belang is
dat een vorm van subsidie voor een aan te brengen IBA
II respectievelijk IBA III, die wordt gebruikt ter sanering
van een lozing van huishoudelijk afvalwater in het
buitengebied, mogelijk moet zijn; 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten; 

gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998; 

besluiten: 

vast te stellen de navolgende Deelverordening IBA’s
Noord-Holland 2005.

Deelverordening IBA’s Noord-Holland 2005

Begripsomschrijving 

Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder IBA: een
voorziening voor individuele behandeling van afval-
water die is voorgeschreven krachtens artikel 6, tweede
lid van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afval-
water.

Doelgroep 

Artikel 2 
Subsidies op grond van deze verordening kunnen
uitsluitend worden verstrekt aan degene die een IBA
aanlegt op een perceel ten aanzien waarvan een ont-
heffing op grond van art 10.33, tweede lid Wet Milieu-
beheer geldt, en dat is gelegen in een kwetsbaar of zeer
kwetsbaar gebied, zoals aangegeven op de bij deze
verordening behorende bijlage. 

Subsidiecriteria 

Artikel 3 
Subsidies op grond van deze verordening kunnen
uitsluitend worden verstrekt indien de IBA waarvoor
subsidie is aangevraagd wordt aangelegd vóór 
1 juli 2008. 

Aanvraag 

Artikel 4 
Aanvragen op grond van deze verordening moeten
worden ingediend vóór 15 september 2005. 

Berekening van de subsidie 

Artikel 5 
De subsidie voor een IBA met een zuiveringsrendement
van tenminste 80% voor de parameters fosfaat, stikstof
en biologisch zuurstofgebruik bedraagt € 250,– en voor
een IBA met een zuiveringsrendement van tenminste
90%, voor de eerdergenoemde parameters bedraagt 
€ 850,–. 
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Vorm van de subsidie 

Artikel 6 
De subsidie is een projectsubsidie en wordt verstrekt in
de vorm van een budgetsubsidie.

Betaling van de subsidie 

Artikel 7 
Betaling van de subsidie vindt plaats nadat de aan-
vrager naar genoegen van gedeputeerde staten heeft
aangetoond dat de aanleg van de IBA heeft plaats-
gehad. 

Slotartikelen 

Artikel 8 
De Deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002
wordt ingetrokken. 

Artikel 9 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin
zij is geplaatst, en vervalt op 1 januari 2006. 

Artikel 10 
Deze verordening wordt aangehaald als deelverorde-
ning IBA’s Noord-Holland 2005. 

Haarlem, 4 april 2005.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier. 
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Uitgegeven op 19 mei 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.
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Bijlage, behorende bij de deelverordening IBA’s Noord-Holland 2005

dercksenp
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