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Onderwerp 
Schriftelijke vragen D66 inzake ongerioleerde lozingen in het 
buitengebied 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Democraten 66 per e-mail d.d. 1 juli 2011 een aantal aan het college van 
Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake ongerioleerde lozingen in 
het buitengebied. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogachtend, 

R.C.M. Stadhouders 
Griffier 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Schriftelijke vragen artikel 84 Reglement van Orde, Provinciale Staten van Flevoland 2011 

Geacht College van GS, 

Zoals u weet is het verboden ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Aansluiting op riolering of 
een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is verplicht, waarbij de gemeenten een 
wettelijke zorgplicht hebben voor de aanleg van riolering. In Flevoland zijn ongeveer 4.000 percelen in 
het buitengebied niet aangesloten op riolering. Gemeenten kunnen van de Gedeputeerde Staten een 
ontheffing krijgen van de verplichting deze percelen aan te sluiten (Wet Milieubeheer, artikel 10.33). 
Vervolgens wordt de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het saneren van zijn lozing, volgens het 
Besluit lozing afvalwater huishoudens. 
Het IBA-beleid van het Waterschap is mede gebaseerd op de aanname dat het plaatsen van 1.050 
IBA's klasse II tenminste eenzelfde zuiveringsrendement zouden hebben als het plaatsen van de 
wettelijk minimaal verplichte septic tank van 6 mS op de ca. 4.000 ongerioleerde percelen, 
echter tegen belangrijk lagere maatschappelijke kosten. De ongerioleerde percelen beschikken nu in 
vrijwel alle gevallen over een septic tank van 3 mS, hetgeen ten tijde van de aanleg van Flevoland 
gebruikelijk was, maar volgens de huidige wetgeving te klein. 
Het waterschap heeft ons inziens met het uitvoeren van dit beleid tenminste een morele 
verantwoordelijkheid voor de sanering van alle lozingen overgenomen en wellicht ook een juridische. 

Overeenkomstig art. 84, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stel ik u, namens de fractie van D66, 
de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met het voornemen van waterschap Zuiderzeeland om niet meer te investeren in 
zogeheten IBA's? 
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/82451/niet-meer-investeren-in-iba-s 

2. Is het correct dat Flevolandse gemeenten een ontheffing hebben van de zorgplicht voor de riolering 
in het buitengebied? 

3. In hoeverre heeft bij de verlening van eventuele ontheffingen het beleid van het waterschap om in 
het buitengebied IBA's aan te leggen een rol gespeeld? 

4. Blijkens het artikel van Omroep Flevoland heeft het waterschap ongeveer 500 IBA's aangelegd. 
Dit is ongeveer de helft van het eerder noodzakelijk geachte aantal. Hoe verhoudt dit voornemen zich 
tot de ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor de riolering? 

5. Onder het huidige IBA-beleid van het waterschap hoeft geen van de bewoners van het 
buitengebied te investeren in een grotere septic tank. Als het waterschap van dit beleid af stapt, zijn 
de eigenaren van de 3.500 individuele percelen zonder IBA (daar waar de gemeente een ontheffing 
van de provincie heeft) weer wettelijk verplicht zelf voor de sanering van hun ongerioleerde lozing te 
zorgen, waardoor zij voor hoge kosten worden gesteld? 

6. Wilt u overwegen deze zaken onder de aandacht van de Algemene Vergadering van Waterschap 
Zuiderzeeland te brengen, zodat zij dit bij haar beraadslaging over dit onderwerp op 7 juli 2011 kan 
betrekken? 

Hoogachtend, 

Michiel Rijsberman 
Fractievoorzitter D66 Flevoland 


