
Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van 8 december 2009, 
nr. 13 tot bekendmaking van de 
Beleidsregel ontheffing zorgplicht 
stedelijk afvalwater Noord-Holland 
2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 8 december 2009, onder nr. 13, het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 10:33, derde en vierde lid, van de 
Wet milieubeheer en artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:
Beleidsregel ontheffing zorgplicht stedelijk 
afvalwater Noord-Holland 2009

Artikel 1  Ontheffing
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing als 
bedoeld in artikel 10:33, derde lid, van de Wet 
milieubeheer verlenen aan burgemeester en 
wethouders indien:
a  aanleg van een systeem van individuele 

behandeling van afvalwater met zuiverings-
rendement type 2 (IBA2) binnen 40 meter van 
de perceelgrens niet mogelijk is en aanleg 
door de eigenaar of gebruiker op zijn perceel 
niet is geaccepteerd of

b  de aanschaf- en aanlegkosten van een 
systeem als bedoeld in onderdeel a meer dan 
€ 15.000,– per perceel bedragen.

Artikel 2  Weigering ontheffing
Gedeputeerde staten weigeren een ontheffing als 
bedoeld in artikel 10:33, derde lid, van de Wet 
milieubeheer indien het stedelijk afvalwater 
vrijkomt in een waterwingebied of grondwater-
beschermingsgebied I dat als zone van een 
milieubeschermingsgebied is aangewezen in 
bijlage 4, onderdeel B, van de Provinciale 
Milieuverordening Noord-Holland tranche 5a. 

Artikel 3  Intrekking 
De Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing 
van de zorgplicht riolering “Afvalwaterlozingen 
in het buitengebied, rioleren of niet?” van juni 
2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4  Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5  Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 
Beleidsregel zorgplicht stedelijk afvalwater 
Noord-Holland 2009.

Haarlem, 8 december 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

E. Post, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 14 december 2009.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.
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Toelichting 
Deze beleidsregel beschrijft de uitgangspunten 
die gedeputeerde staten van Noord-Holland 
hanteren bij de behandeling van aanvragen om 
ontheffing als bedoeld in artikel 10:33, derde lid, 
van de Wet milieubeheer (Wm) van de zorgplicht 
voor stedelijk afvalwater.
Doelstelling van gedeputeerde staten is dat er 
geen ongezuiverde lozingen plaatsvinden zowel 
op oppervlaktewater als in de bodem. 

De wet “verankering en bekostiging van 
gemeentelijke watertaken” is per 1 januari 2008 
van kracht geworden en daarmee is artikel 10.33 
van de Wet Milieubeheer (Wm) gewijzigd. De 
gemeenteraad of burgemeester en wethouders 
dragen zorg voor de inzameling en het transport 
van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het 
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, 
door middel van een openbaar vuilwaterriool 
naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In 
plaats van een openbaar vuilwaterriool en 
bedoelde inrichting kunnen andere systemen 
worden toegepast indien met die systemen 
blijkens het gemeentelijk rioleringsplan 
eenzelfde graad van bescherming van het milieu 
wordt bereikt.

Op verzoek van burgemeester en wethouders 
kunnen gedeputeerde staten in het belang van de 
bescherming van het milieu ontheffing verlenen 
van de zorgplicht voor:
a  een gedeelte van het grondgebied van een 

gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde 
kom, en

b  een bebouwde kom van waaruit stedelijk 
afvalwater met een vervuilingwaarde van 
minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt 
geloosd.

Gedeputeerde staten kunnen de ontheffing 
intrekken indien de ontwikkelingen in het 
gebied waarvoor de ontheffing is verleend, 
daartoe aanleiding geven. 

In artikel 2, onderdeel a, van deze beleidsregel 
wordt de situatie beschreven dat aanleg van een 
systeem van individuele behandeling van afval-
water met zuiveringsrendement type 2 (IBA2) 
binnen 40 meter van de perceelgrens niet 
mogelijk is en aanleg door de eigenaar of 
gebruiker op zijn perceel niet is geaccepteerd. De 
eigenaar of gebruiker van het perceel is dan zelf 
verantwoordelijk voor de lozing van het stedelijk 
afvalwater. 
In deze situatie en in de situatie waarbij de 
kosten te hoog zijn zoals beschreven in artikel 2, 
onderdeel b, wordt door burgemeester en 
wethouders of de waterkwaliteitsbeheerder een 
maatwerkvoorschrift vastgesteld als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel d, van het Besluit lozing 
afvalwater huishoudens.

Met deze beleidsregel worden de Beleidsregels 
voor het verlenen van ontheffing van de 
zorgplicht riolering “Afvalwaterlozingen in het 
buitengebied, rioleren of niet?” van juni 2002 
ingetrokken.
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