
Achtergrondnotitie 

Motieven voor een gemeente 

om wel of juist niet te participeren in een project 

Een gemeente kan er belang bij hebben om samen met u aan nieuwe sanitatie te werken. Dat 

kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij verwacht op termijn veel kosten te moeten maken 

voor de huidige conventionele oplossingen; dan zal zij graag meehelpen aan het ontwikkelen 

van duurzame alternatieven. Het kan ook het geval zijn wanneer nieuwe sanitatie de gemeente 

een directe kostenbesparing oplevert, bijvoorbeeld wanneer zo uitbreiding van het rioolstelsel 

kan worden voorkomen. Zie voor een uitgebreidere toelichting ook Waarom nieuwe sanitatie? 

Maar ondanks de voordelen zal een gemeente toch niet altijd direct kunnen of willen 

meewerken. Enkele voorbeelden uit de praktijk: 

 Een gemeente was, als een van de grondeigenaren, betrokken bij de verkoop van 

nieuwe kavels. Hoewel de betreffende gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel 

had, bleek het lastig extra eisen te verbinden aan de toekomstige bebouwing. Dit zou 

namelijk eventuele kopers kunnen afschrikken. De afdeling grondexploitatie koos er 

daarom liever voor een conventionele riolering aan te leggen. 

 Er is een tekort aan goede rioleurs. Omdat zoeken naar maatwerkoplossingen de 

medewerkers meer tijd kost dan de keuze voor een conventionele oplossing, moest een 

gemeente noodgedwongen constateren dat zij geen extra capaciteit konden vrijmaken. 

 Het voorstel om nieuwe sanitatie te onderzoeken, kwam voor een gemeente op een 

moment in de planvorming dat het terrein al bouwrijp was gemaakt en de riolering al 

was aangelegd.  

 In het verleden zijn elders in een gemeente kleine IBA’s geplaatst. De ervaringen 

daarmee waren wisselend. Daarom had de gemeentelijke medewerker er onvoldoende 

vertrouwen in dat decentrale oplossingen in de toekomst een oplossing zouden kunnen 

zijn. 

Indien u in uw project samenwerkt met andere partijen, dan is het nuttig om van te voren goed 

na te gaan welke rol en welke inbreng elk van de partijen heeft. Belangrijke aandachtspunten 

vindt u onder Samenwerking. 

 

https://www.saniwijzer.nl/algemeen/waarom-nieuwe-sanitatie
https://www.saniwijzer.nl/algemeen/projectrealisatie/samenwerking

