17. Als ik een IBA moet plaatsen, helpt de overheid mij daar dan niet bij?
Bij grote aantallen in een bepaald gebied zijn veel gemeenten, provincies en ook wel waterschappen
die initiatieven nemen om de plaatsing van IBA systemen te begeleiden of zelfs volledig te verzorgen.
In ieder geval is op te merken dat gemeenten, ook wanneer ze ontheffing hebben, een taak hebben
op het gebied van het faciliteren van de lozers.
In een degelijk geval zijn een aantal verschillende mogelijkheden te onderscheiden, hier geldt dat
deze opties niet afdwingbaar zijn. De lozer heeft een grote mate van vrijheid bij het bepalen van
zijn/haar oplossing.
Optie A:
De aankoop (eigendom), aanleg en beheer zijn in handen van de gemeente en/of
waterkwaliteitsbeheerder.
De waterkwaliteitsbeheerder of gemeente draagt de kosten voor aanschaf, aanleg en beheer van
het IBA-systeem. De lozer betaalt voor de aansluiting van het IBA-systeem en (een jaarlijkse
heffing) voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden.
Aansluiting op een IBA-systeem en het beheer is via een overeenkomst tussen lozer en betrokken
overheid geregeld.
Optie B:
Aankoop (eigendom) en beheer is in handen van de lozer zelf. De lozer kan eventueel een bedrijf
inschakelen voor de feitelijke aanleg en het onderhoud. Kosten worden door de lozer gedragen,
betrokken overheden kunnen bijdragen in de kosten door middel van subsidies.
Optie C:
IBA-systemen worden in opdracht van de lozer geplaatst en beheerd door een IBA -bedrijf opgericht
door één of meerdere betrokken overheden (bijvoorbeeld gemeente,waterschap, waterleidingsbedrijf) en/of eventuele marktpartij(en).
De lozer is eigenaar van het IBA systeem. De lozer betaalt voor aankoop en aanleg van het IBAsysteem en heeft een onderhoudscontract met het IBA bedrijf.
De wettelijke basis is dat de lozer zelf alles regelt en dus ook alles zelf betaalt.
Voor individuele gevallen geldt vaak de laatste optie als enige mogelijkheid.
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