
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 22 januari 2013, nr. 
65444-124269, tot vaststelling van de 
Beleidsregel ontheffing zorgplicht 
stedelijk afvalwater Noord-Holland 2013

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:

Beleidsregel ontheffing zorgplicht 
stedelijk afvalwater Noord-Holland 2013

Artikel 1  Ontheffing 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing 
verlenen als bedoeld in artikel 10:33, derde lid, 
van de Wet milieubeheer indien: 
a  geen aanleg van riolering of systeem van 

individuele behandeling van afvalwater met 
zuiveringsrendement IBA2 o.g. mogelijk is 
binnen 40 meter van de perceelgrens en 
aanleg door de eigenaar of gebruiker op zijn 
perceel niet is geaccepteerd of, 

b  de kosten van aanleg van riolering of systeem 
van individuele behandeling van afvalwater 
met zuiveringsrendement IBA2 o.g. hoger zijn 
dan het in het gemeentelijk rioleringsplan 
geformuleerd doelmatigheidscriterium. 

Artikel 2  Advies Waterschap 
1  Een aanvraag om ontheffing als bedoeld in 

artikel 1 wordt alleen in  behandeling 
genomen indien het vergezeld gaat van een 
advies van het waterschap in wiens beheer
gebied het perceel ligt. 

2  Het advies van het waterschap wordt 
meegewogen bij de beslissing om de 
gevraagde ontheffing al dan niet te verlenen. 

Artikel 3  Ontheffing voor onbepaalde tijd 
Een ontheffing van de zorgplicht stedelijk 
afvalwater wordt voor onbepaalde tijd verleend. 

Artikel 4  Weigering ontheffing 
Gedeputeerde staten weigeren een ontheffing als 
bedoeld in artikel 1 indien het stedelijk afval
water wordt geloosd in een waterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied I dat als zone 
van een milieubeschermingsgebied is aan
gewezen in de Provinciale Milieuverordening 
NoordHolland. 

Artikel 5  Intrekking 
De Beleidsregel zorgplicht stedelijk afvalwater 
NoordHolland 2009 wordt ingetrokken. 

Artikel 6  Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin het wordt geplaatst. 

Artikel 7  Citeertitel 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 
Beleidsregel zorgplicht stedelijk afvalwater 
NoordHolland 2013.

Haarlem, 22 januari 2013

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting 
Deze beleidsregel beschrijft de uitgangspunten 
die gedeputeerde staten van NoordHolland 
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. De gemeente is volgens 
de Wm verantwoordelijk voor inzameling en 
transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt 
bij de binnen het grondgebied van de gemeente 
gelegen percelen. Daarbij kan worden gekozen 
voor aansluiting op het vuilwaterriool in de 
gemeente of toepassing van een systeem dat 
blijkens het gemeentelijk rioleringsplan 
eenzelfde graad van bescherming van het milieu 
biedt. Er kan door gedeputeerde staten 
ontheffing worden verleend voor een gedeelte van 
het grondgebied van een gemeente dat gelegen is 
buiten de bebouwde kom en voor een bebouwde 
kom van waaruit stedelijk afvalwater met een 
vervuilingswaarde van minder dan 2.000 
inwonerequivalenten wordt geloosd. 
Doelstelling van gedeputeerde staten is dat er 
geen ongezuiverde lozingen plaatsvinden, noch 
op oppervlaktewater noch in de bodem. 
Onderhavige beleidsregel vervangt de beleids
regel uit 2009. Er waren twee aanleidingen om 
de beleidsregel aan te passen. In de eerste plaats 
anticipeert deze beleidsregel op het vervallen van 
de provinciale bevoegdheid om ontheffingen te 
verlenen. De formele bevoegdheid blijft, tot het 
van kracht worden van de bedoelde wets
wijziging uiteraard overeind, maar met de 
introductie van het advies van het waterschap 
(artikel 3) wordt al zoveel mogelijk gehandeld in 
de geest van het Bestuursakkoord Water. Dit 
advies wordt meegewogen bij de beslissing om de 
gevraagde ontheffing al dan niet te verlenen, ook 
als opvolging van dit advies zou betekenen dat 
wordt afgeweken van de in artikel 1 genoemde 
criteria. Een tweede aanleiding voor de aan
passing van de beleidsregel was een nieuwe 
bestuursovereenkomst stedelijk afvalwater dat 
medio 2012 met VNHG en de NoordHollandse 
waterschappen is vastgesteld. Op basis van deze 
overeenkomst is vervallen dat ontheffing kan 
worden verleend indien de aanschaf en aanleg
kosten van een IBA2systeem meer dan € 15.000,– 
per perceel bedragen. In de overeenkomst is ook 
expliciet bepaald dat de ontheffingen voor 
onbepaalde tijd worden verleend. 
Ook is het begrip IBA2 vervangen door het begrip 
IBA2 o.g.. Het onderscheid in IBA’s klasse 1, 2 en 
3, opgesteld door CIW/CUWVO met bijbehorende 
effluenteisen, zodat dat in Nederland werd 
gehanteerd, is per 1112011 verlopen. Met ingang 
van die datum is de Europese norm NEN
EN125663 van toepassing. Volgens deze 
normering wordt er per fabricaat getest en 
behoort er bij elk systeem een prestatierapport. 
Het rapport geeft per parameter aan welk 
zuiveringsrendement wordt gehaald. Een en 

ander komt erop neer dat de gemeenten bij het 
kiezen van een saneringsmiddel op basis van het 
prestatierapport hun keuze moeten maken. Waar 
in de beleidsregel wordt gesproken over een IBA2 
o.g. wordt gedoeld op een saneringsmiddel dat 
gelijkwaardig (o.g.: of gelijkwaardig) aan de 
voormalige IBA2, conform de Europese norm 
NENEN125663. 
Als in de in artikel 1 beschreven ontheffing wordt 
verleend is de eigenaar of gebruiker van het 
perceel zelf verantwoordelijk voor de lozing van 
het stedelijk afvalwater. Dan neemt de lozer 
contact op met de waterkwaliteitsbeheerder.

Uitgegeven op 5 februari 2013

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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