Wet milieubeheer
De gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van de verspreide afvalwaterlozingen zijn
vastgelegd in het hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet Milieubeheer. Een belangrijk artikel is
het zorgplicht artikel 10.33 dat door de Wet gemeentelijke watertaken vanaf 2008 enigszins
werd gewijzigd:
Artikel 10.33
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de
gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting
als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid
kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente,
waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is
belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan
eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.
3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang
van de bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het
eerste lid, voor:
a. een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde
kom, en
b. een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van
minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd.
4. De ontheffing bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied
waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten
worden ingetrokken. Bij de intrekking wordt aangegeven binnen welke termijn in inzameling
en transport van stedelijk afvalwater wordt voorzien.
Het komt er op neer dat een gemeente moet rioleren en dat het stedelijk water moet
worden gezuiverd in een inrichting onder de zorg van een waterschap (art. 1). Andere
systemen die ook goed zuiveren mogen ook worden gebruikt (art. 2) en de gemeente kan
ontheffing krijgen voor de zorgplicht uit artikel 1.
Nieuw in de tekst is de nadere bepaling van het soort afvalwater. In eerdere teksten werd de
term "afvalwater" gebruikt. Nu gaat het om "stedelijk afvalwater" met als definitie:
huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend
hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Dit is nog steeds een brede definitie waardoor
de gemeente al het aangeboden afvalwater moet afvoeren. Echter deelstromen kunnen
worden benoemd voor aparte behandeling.
De definitie van huishoudelijk afvalwater is: afvalwater dat overwegend afkomstig is van
menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Door de ondertekening van het bestuursakkoord Water is het verkrijgen van ontheffing
gemakkelijker geworden.
Binnen de Wet milieubeheer (2008) moet een aanvraag voor de ontheffing van de zorgplicht
conform art 10.33.3 door Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie beoordeeld
worden. Als de gemeente ontheffing van de zorgplicht heeft verkregen voor een deel van
haar grondgebied, hoeft de gemeente niets meer te doen met betrekking tot haar
zorgplicht.
Voor het oude manier is in elke provincie een ander ontheffingenbeleid ontwikkeld. In het
algemeen kan gesteld worden dat steeds gezocht is naar een uit milieuoverwegingen
aanvaardbare oplossing, waarbij de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Deze
oplossing moet vanzelfsprekend passen in de kaders van de regelgeving. In grote lijnen komt
het provinciaal ontheffingenbeleid steeds neer op een omslagbedrag dat de grens vormt
tussen doelmatig rioleren en niet meer doelmatig rioleren.
In het Bestuursakkoord Water (2011) wordt op pagina 31 over de ontheffing afgesproken
dat deze overbodig is:
De zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater wordt aangepast, zodat geen
provinciale ontheffing nodig is wanneer de gemeente om doelmatigheidsoverwegingen
besluit in een deel van het buitengebied geen afvalwater in te zamelen.
Kortom: De gemeente bepaalt het zelf. De (oude) omslagbedragen kunnen daarbij
gehanteerd worden maar dat hoeft niet.

(Geert Bril, juli 2014)

