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Notitie wet- en regelgeving met betrekking tot Duurzame Sanitatie in 

Blankenham 
 

De juridische aspecten hebben betrekking op: 

- De zorgplicht van gemeente en waterschap 
- De eisen die gesteld worden aan afvalwater inrichtingen in het buitengebied (met name ten 

aanzien van de lozing van afvalwater) 
- De regels ten aanzien van eigendom en beheer 
- Nadeelcompensatie en planschade 

 
Overzicht vigerende wetten en besluiten: 

Op de wet is alles gebaseerd. Een wet moet altijd door het eerste en tweede kamer worden goedgekeurd en 
ondertekend worden door de koningin. Een besluit is meer gedetailleerd, gaat over een onderwerp uit de wet en 
is opgesteld door de regering (en hoeft niet door de kamers te worden goedgekeurd). Een regeling treedt nog 
meer in detail dan het besluit en bevat specifieke regels over een onderwerp uit het besluit. Een regeling is 
opgesteld door de minister (dus niet de gehele regering). 

 
Wetten: 

 Wet milieubeheer (Wm) 

 Waterwet 

 Gemeentewet 

 Wet Bodembescherming 

 Wet gemeentelijke watertaken (gebaseerd op WM, Waterwet en Gemeentewet) 
 
Besluiten: 

 Besluit lozingen Buitengebied (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en Waterwet) 

 Besluit lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en 
Waterwet) 

 Besluit lozing buiten inrichtingen (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en Waterwet) 

 Activiteiten besluit (gebaseerd op WM en Waterwet) 
 
Regelingen: 

 Regeling lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op besluit lozing afvalwater huishoudens) 
 
Afvalwaterzorgplicht. 

Gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 Wm een zorgplicht ten aanzien van de inzameling en 
het transport van stedelijk afvalwater. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Gemeentelijke 
Watertaken per 1 januari 2008 hebben gemeenten meer flexibiliteit en kunnen zij in plaats van aanleg 
en beheer van een openbaar vuilwaterriool ook gebruik maken van afzonderlijke systemen of andere 
passende systemen als daarmee eenzelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. Dat laatste 
moet blijken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP1). 
 

                                                           
1 Gemeente Steenwijkerland schrijft in Fluvius-verband als opvolger van haar huidige GemeenteLijke Rioleringsplan het 
Watertakenplan 2016-2021. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=10.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WIJZIGINGSWET%20GEMEENTEWET,%20ENZ.%20%28VERANKERING%20EN%20BEKOSTIGING%20VAN%20GEMEENTELIJKE%20WATERTAKEN%29
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WIJZIGINGSWET%20GEMEENTEWET,%20ENZ.%20%28VERANKERING%20EN%20BEKOSTIGING%20VAN%20GEMEENTELIJKE%20WATERTAKEN%29
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In het derde lid van artikel 10.33 Wm is echter de mogelijkheid van ontheffing van de zorgplicht 
opgenomen. De provincie is de bevoegde instantie voor het verlenen van deze ontheffing. Van de 
ontheffingsmogelijkheid wordt met name gebruik gemaakt voor de buiten de bebouwde kom gelegen 
gebieden (het buitengebied) waar de kosten voor aanleg van riolering aanzienlijk kunnen zijn. In de 
gebieden waar de gemeente ontheffing heeft gekregen van de zorgplicht moet de houder van het 
afvalwater zelf zorgen voor de verwijdering van het afvalwater. 

De afvalwaterzorgplicht houdt in. 
• De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater door 

middel van een openbaar vuilwaterriool en het transport naar een zuivering technisch werk 
van stedelijk afvalwater. 

• De gemeente kan in plaats van aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool ook gebruik 
maken van afzonderlijke systemen of andere passende systemen, indien daarmee eenzelfde 
graad van milieubescherming wordt bereikt. Dat eenzelfde graad van milieubescherming 
wordt bereikt, moet blijken uit het GRP. 

• Indien de inzameling en transport van afvalwater in delen van het buitengebied niet doelmatig 
is, kan de gemeente van de provincie een ontheffing krijgen van de zorgplicht. 

Dit biedt dus verschillende mogelijkheden voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied. De 
keuze uit deze mogelijkheden en de doelmatigheidsafweging ligt primair bij de gemeente.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet; die waarschijnlijk vanaf 2018 van kracht zal 
zijn. Mogelijk/waarschijnlijk zal de rol van de provincies kleiner worden en vervalt de goedkeuring door 
de provincies dan.  

In de delen van het buitengebied waar door de provincie ontheffing is verleend voor de gemeentelijke 
afvalwaterzorgplicht, moeten burgers en bedrijven zelf zorgen voor zuivering van huishoudelijk 
afvalwater. Zij moeten daarbij voldoen aan de relevante regelgeving met betrekking tot lozingen. 
Daarbij valt op te tekenen dat gemeenten sowieso niet verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van 
bedrijfsafvalwater. In veel gevallen wordt dit nu echter wel onder voorwaarden toegestaan.  

De afweging of riolering wel of niet doelmatig is, en de keuze van alternatieve systemen wordt 
vastgelegd in het GRP. De gemeente maakt deze keuze in overleg met het waterschap en de provincie. 
Hoewel het GRP niet formeel goedgekeurd hoeft te worden door het waterschap, dient het 
waterschap op grond van artikel 4.23, eerste lid Wm wel betrokken te worden bij de voorbereiding 
van het plan. De provincie kan, waar dit nodig wordt geacht, op grond van artikel 4.24, Wm de 
gemeenteraad een aanwijzing geven met betrekking tot de inhoud van het GRP. 

De gemeente blijft echter wel de verantwoordelijke instantie voor het instellen van de rioolheffing 
zoals genoemd in het voorgestelde artikel 228a van de Gemeentewet.  
Deze rioolheffing is sinds 2008 verbreed. Artikel 228a van de Gemeentewet biedt de gemeente de 
mogelijkheid om de lozer financieel hetzelfde te behandelen als degene die wordt aangesloten op de 
riolering. Om de kosten in de rioolheffing te kunnen meenemen, moet een eventuele lokale 
voorziening een gemeentelijke voorziening zijn. Dat is het geval als de gemeente, volgens het GRP, de 
voorziening beheert. Uit de opbrengst van de gemeentelijke rioolheffing mag de aanleg, het beheer en 
onderhoud van de voorziening bekostigd worden. 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXV/i3/Artikel228a/
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Voorwaarden voor lozing van afvalwater: 

Als niet wordt aangesloten op de riolering, dan geldt voor particulieren het Besluit lozing afvalwater 

huishoudens (Hoofdstuk 3) en voor inrichtingen2 het Activiteitenbesluit (Hoofdstuk 3.1.4) en voor nog 

een aparte groep het Besluit lozen buiten inrichting. De besluiten zijn gebaseerd op de Waterwet en de 

Wet Milieubeheer. 

 

Lozen door particulieren: 

Per 1 januari 2008 zijn alle lozingen vanuit particuliere huishoudens geregeld met het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens. Het Besluit regelt alle lozingssituaties die bij een particulier huishouden aan 

de orde kunnen zijn, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. In de Regeling lozing 

afvalwater huishoudens is de normstelling voor een 6 kuubs septic tanks conform NEN-EN 12566-1 

opgenomen. 

Voor lozingen vanuit particuliere huishoudens is nooit een individuele vergunning of ontheffing nodig. 

Over het algemeen zullen lozingen vanuit particuliere huishoudens voldoen aan de algemene regels 

van het besluit en voldoet een Verbeterde SepticTank (VST). Slechts in bijzondere situaties zal 

individueel maatwerk nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de lozing vanuit een 

huishouden plaatsvindt op een oppervlaktewater dat ten aanzien van lozingen bijzondere 

bescherming vergt (artikel 11), of wanneer de lozing direct in het grondwater plaatsvindt (artikel 3). 

 

Lozingen vanuit inrichtingen: 

Als een bedrijf op grond van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu nodig heeft 

zullen lozingseisen in een individuele omgevingsvergunning worden opgelegd. Overige inrichtingen 

krijgen geen vergunning. Van deze bedrijven wordt geacht dat ze zich houden aan het 

Activiteitenbesluit. 

 

Overige lozingen: 

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt het lozen dat plaatsvindt door of namens de gemeente 

in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat betreft de zorgplicht 

voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm  en de zorgplichten voor afstromend 

hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6 Waterwet. Het GRP heeft hierbij een 

centrale rol. Het gaat hier om de volgende gemeentelijke lozingen: 

 vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14)  
 vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15), en  
 vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het 

oppervlaktewater (artikel 3.16) 

In artikel 3.14 en 3.15 van het besluit lozen buiten inrichtingen staat dat lozen in het oppervlaktewater 
is toegestaan, indien het stelsel voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan opgenomen 
overzicht. 

In paragraaf 3.4 , art. 3.6 lid 2 is in het besluit lozen buiten inrichtingen bepaalt: het lozen van 
huishoudelijk afvalwater in de bodem is toegestaan indien het lozen plaats vindt buiten een bebouwde 

                                                           
2 Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die 
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (WM art. 1.1) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk10/Titel105/Artikel1033
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/#Hoofdstuk3_1_Artikel35
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kom als de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuivering technisch werk waarop kan 
worden aangesloten meer bedraagt dan een bepaalde afstand in meters in combinatie met een aantal 
inwonerequivalenten. 

a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten; 
b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten; 
c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten; 
d. 1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en 
e. 3000 meter bij 100 tot en met 200 inwonerequivalenten. 

Artikel 3.6 lid 4 stelt vervolgens dat indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan 
de afstanden genoemd in dat lid, het bevoegd gezag (indien het belang van de bescherming van de 
bodem of de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet) bij 
maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toestaan. (het 
bevoegd gezag is hier het waterschap). Doelmatigheid is daarvoor een criterium waarbij aanvullend 
kan worden bepaald dat het water eerst door een zuiveringsvoorziening wordt geleid. 
 
Artikel 3.6 lid 5 geeft grenswaarden die bij het lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem niet 
overschreden mogen worden. Dit betreft BZV en CZV en onopgeloste stoffen voor lozen op of in de 
bodem. Deze zijn opgenomen in tabel 3.6. (idem als tabel 3.5 Activiteitenbesluit) 

 
Dit vijfde lid is niet van toepassing op het lozen van minder dan 6 inwonerequivalenten, indien het 
huishoudelijk afvalwater is geleid door een zuiveringsvoorziening (VST). 
 

In artikel 3.6 lid 8 wordt gesteld dat het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te 
stellen termijn bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde 
waarden behoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij: 

a. andere waarden vaststellen; 
b. bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening 

dient te worden geleid. 
 
 
Bijzondere bescherming oppervlaktewateren: 

In bovenstaande besluiten wordt een onderscheid gemaakt in oppervlaktewateren, die met het oog 
op het lozen al dan niet bijzondere bescherming behoeven. Op grond van artikel 1.7, lid 1 onder b, 
Activiteitenbesluit is in bijlage 2 van de ministeriële regeling bij dit besluit een lijst opgenomen van 
oppervlaktewateren die in verband met lozingen geen bijzondere bescherming behoeven. In artikel 
1.1 worden deze wateren aangeduid als "aangewezen oppervlaktewateren". Dit zijn de grotere 
oppervlaktewateren. Wateren die niet in bijlage 2 van de Regeling staan vermeld zijn de niet-

Parameter
Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Biochemisch zuurstof verbruik 30 60 20 40

Chemisch zuurstof verbruik 150 300 100 200

Totaal stikstof - - 30 60

Ammoniumstikstof - - 2 4

Onopgeloste stoffen 30 60 30 60

Fosfor totaal - - 3 6

Tabel 3.6 [waarden in milligram per liter]

Lozen op of in de bodem en in een 

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet-aangewezen 

oppervlaktewaterlichaam
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aangewezen oppervlaktewateren en behoeven dus wel bijzondere bescherming in verband met lozen. 
Lozen op deze wateren zal in veel gevallen aan strengere eisen moeten voldoen of vergunningplichtig 
zijn. 
 
De normen in tabel 3.5 Activiteitenbesluit gelden voor de kwaliteit van het effluent. Voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater gelden voortvloeiend uit het beleid van de KRW veelal gebied specifieke 
normen. Elk waterschap heeft hiervoor haar eigen beleid geformuleerd.  
De lozing van het effluent mag er niet toe leiden dat de kwaliteit van het oppervlaktewater niet meer 
voldoet aan de functionele eisen. De normen daarvoor zijn afhankelijk van het type oppervlaktewater.  
Een voorbeeld (uit het beheerplan Reest en Wieden) is weergegeven in tabel 7-1 
 

 
De afweging of een lozing de kwaliteit van het watersystem beïnvloed zal de basis zijn voor het 
waterschap om via maatwerkvoorschriften aanvullende eisen te stellen. 
 
Uit overleg met het ministerie van I&M (George Stobbelaar) blijkt dat waterschap en gemeente veel 
vrijheden hebben om tot aangepaste voorzieningen in het buitengebied te komen. Het belangrijkste 
criterium is dat met de voorziening een zelfde graad aan milieubescherming wordt bereikt als met het 
conventionele alternatief (aansluiten op riool en zuivering op centrale RWZI). Op welke wijze die 
“zelfde graad aan milieubescherming” moet worden bepaald laat de wetgever open. Waterschap en 
gemeente moeten daar zelf uitkomen. Daarbij behoeft ook niet iedere lozer aan dezelfde eisen te 
voldoen. Het is toegestaan bij woningen x en y in het geheel geen voorziening aan te leggen en bij 
woningen a – q voorzieningen die juist beter zuiveren; het gaat uiteindelijk om de totale belasting. De 
schaal waarop de afwegingen plaats mogen vinden is overigens niet bepaald.  
Het GRP is het belangrijkste toetsingskader voor de voorzieningen in het buitengebied.  
 
Het ministerie van I&M werkt momenteel aan een beleidsvisie “Duurzaam beheer afvalwater” dit kan 
de huidige regelgeving op termijn doen veranderen. Men is zeer geïnteresseerd in pilots als 
Blankenham.  
 
 
Beheer en eigendom. 

De Waterwet bepaalt in art. 3.4.lid 1 dat de zuivering vanuit een openbaarriool plaats vindt in een 
inrichting onder de zorg van een waterschap. De exploitatie kan plaats vinden door het waterschap of 
een andere rechtspersoon. 



Vervolg : Notitie Wet- en regelgeving met betrekking tot Duurzame Sanitatie in Blankenham 
d.d. : 05 januari 2015 

 
 
 
 
 
 

 Blad 6 van 6 

In art. 3.4 lid 2 wordt aangegeven dat het betrokken waterschap én de raad van de betrokken 
gemeente kunnen besluiten, indien dat aantoonbaar doelmatiger is, dat de zuivering onder de zorg 
van de gemeente valt.  
 
Artikel 4 van het besluit lozing afvalwater huishoudens bepaalt dat de gemeenten via een 
maatwerkvoorschrift eisen kunnen stellen aan de lozing op het riool / de zuiveringsinrichting “ter 
bescherming van de doelmatige werking van de voorziening voor het beheer van het afvalwater” 
 
 
Nadeelcompensatie en planschade: 

 

Planschade: 
Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) die ontstaat na 
wijziging van de planologie. De vermogensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de 
oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking 
kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van 
criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering als gevolg 
van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen. 
 
Nadeelcompensatie: 
Indien de natuurlijke variant aangelegd kan worden zonder bestemmingsplanwijziging, dan zou er 
sprake kunnen zijn van nadeelcompensatie op basis van een rechtmatige overheidsdaad. Dit betreft 
compensatie van onevenredige – dus buiten het maatschappelijk risico vallende - schade als gevolg 
van de behartiging van het in het openbaar belang gerichte optreden. Hierbij geldt dat u in objectieve 
zin dient aan te tonen of aannemelijk te maken dat er sprake is van onevenredige, aan de 
schadeoorzaak toe te rekenen, schade. Een dergelijke schade is vaak erg moeilijk aantoonbaar. 
 
 
 
 
Frans de Graaf (gemeente Steenwijkerland) 
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