
Bijlage 1 
Pilots Oosterringweg en Leemringweg  
Langs de Oosterringweg en Leemringweg zijn pilots uitgevoerd. Door de bestuurders van provincie, 
Waterschap en gemeente Noordoostpolder is afgesproken om, bij de aanleg van de riolering, geen 
gebruik te maken van de vastgestelde provinciale beleidsregel voor ontheffing van de gemeentelijke 
zorgplicht afvalwater. Het Waterschap legt geen verplichting op aan woonpercelen om van deze 
openbare voorziening gebruik te maken als deze woningen ten opzichte van de aan te leggen riolering 
binnen een afstand van 40 meter liggen. 
 
Gezamenlijk is afgesproken gebruik te maken van maatwerk.  De milieurelevantie staat centraal en 
boven geldende wet- en regelgeving. Vanuit milieutechnische overwegingen is ons buitengebied in 
2011 na het door het Waterschap afgerond  integraal gebiedsgericht IBA-beleid bij een “standstill 
situatie” voldoende op orde gebracht. Alleen wijzigingen van bestemmingen in het buitengebied 
kunnen aanleiding geven tot het moeten uitvoeren van aanvullende milieutechnische maatregelen. Bij 
deze maatregelen kan naast aanleg van riolering gedacht worden aan het aanleggen van decentrale 
zuiveringsvoorzieningen.  
 
Eigenaren van woonpercelen kunnen kiezen of zij wel of geen gebruik maken van de riolering 
De eigenaren van woonpercelen mogen vrijwillig kiezen voor een aansluiting op de riolering. De 
gemeente heeft toegezegd om de eigenaren te willen verleiden en stimuleren van de riolering gebruik 
te maken. Tijdens de aanleg van de riolering vraagt de gemeente van de perceeleigenaren een 
bijdrage van  € 445,75. Dit zijn de gebruikelijke kosten voor een huisaansluiting op de riolering. Als  
een eigenaar na de aanleg van de riolering alsnog besluit om gebruik te willen maken van de riolering, 
dan wordt naast de aansluitkosten ook een eigen bijdrage in rekening gebracht en betaalt de eigenaar 
in totaal € 2.700. 
 
Door de eigenaren de vrije keuze te geven om wel of geen gebruik te maken van de riolering, is 
draagvlak gecreeerd. Dit bleek ook uit de eerdere pilots. Dit  heeft ertoe geleid dat 60 tot 70% van de 
totaal daarvoor aangeschreven woonpercelen langs de Oosterringweg en Leemringweg bereid waren 
vrijwillig aan te sluiten op de riolering. Bij ambtelijke evaluatie door provincie, Waterschap en 
gemeente zijn alle partijen het eens dat deze pilots voldoende geslaagd zijn.  
 
Op dit moment vindt de inning van de eigen bijdrage plaats 
De gevraagde eigen bijdragen bij de omvangrijke lozers langs Oosterringweg en Leemringweg zijn 
inmiddels of worden momenteel nog geïnd. Deze eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld deze 
bijdrage binnen een tijdsbestek van drie jaar periodiek in twaalf termijnen te voldoen. De totaal te 
innen eigen bijdragen komen nagenoeg overeen met een scenario, waarbij wij van alle langs het tracé 
van de aangelegde riolering grenzende percelen een eigen bijdrage zouden hebben ontvangen van € 
2.700.  
 


