
Bijlage 3 

Vaststelling hoogte van de eigen bijdrage 

Bij de pilots Oosterringweg en Leemringweg zijn uitgangspunten vastgesteld voor het 

bepalen van de eigen bijdrage. Bij de pilot Enserweg houden we dezelfde uitgangspunten 

aan. Naar de glastuinbouwbedrijven komt deze bijdrage als volgt tot stand:   

 Het vragen van een eigen bijdrage bij de grote tuinbouwbedrijven voor aanleg van 

riolering. Deze bedrijven ondervinden een aanwijsbaar profijt om gebruik te maken 

van de door de gemeente aan te leggen openbare voorziening. Deze bedrijven 

betalen daarvoor een door de raad vastgestelde eigen bijdrage van € 2.700.   

 Langs de Enserweg bevinden zich in totaal 24 woonpercelen beperkte lozers (<10 

v.e.) 

 Langs de Enserweg bevinden zich 11 omvangrijke lozingen. Deze lozingen worden 

vertegenwoordigd door vier grote glastuinbouwbedrijven. De totaal 11 verplichte 

aansluitingen nemen samen voor de overige 24 percelen met een beperkte lozing 

de eigen bijdrage van (€ 2.700 - € 445,75 = € 2.254,25) voor hun rekening; 

 De aan het tracé van de aan te leggen riolering grenzende percelen met een 

beperkte lozing hebben de vrije keuze aan te sluiten op riolering. Daarvoor betalen 

zij de eenmalige reguliere aansluitkosten van € 445,75. 

 

Op grond van de bovenstaande uitgangspunten zijn voor de elf onderstaande adressen 

met een omvangrijke lozing de te bevragen eigen bijdrage vastgesteld op:  

(24 x (€ 2.700- € 445,75) : 11+ € 2.700 = €7.618,36. 

In onderstaande tabel zijn de adressen met de daarbij behorende eigen bijdragen 
inzichtelijk gemaakt. In totaal wordt een totale eigen bijdrage geïnd van € 83.802.  

 

Kwekerij Wouters BV Enserweg 3A € 7.618,36 

 Enserweg 15-1 € 7.618,36 

 Enserweg 15-2 € 7.618,36 

 Enserweg 17 € 7.618,36 

 Enserweg 19-1 € 7.618,36 

Totale eigen bijdrage 

 

 € 38.091,80 

 

Kwekerij A. Baas Pot- en 

Tuinplant 

Enserweg 4 € 7.618,36 

 Enserweg 5A € 7.618,36 

Totale eigen bijdrage   € 15.236,72 

   

Kwekerij De Stadsweiden Enserweg 8 € 7.618,36 

 Enserweg 10-2 € 7.618,36 

Totale eigen bijdrage   € 15.236,72 

   

J.C.M. Goossens Enserweg 9 € 7.618,36 

 Naast Enserweg 18 € 7.618,36 

Totale eigen bijdrage  € 15.236,72 

 

 

Waarom geen hogere eigen bijdrage bij de vier ondernemers vragen?   

Voor de aanleg van riolering langs de Enserweg dragen de in totaal vier ondernemers 

weinig bij in verhouding tot de totale kosten.  Het advies blijft niet af te wijken van het in 

2003 hiervoor door de raad vastgesteld consistent gemeentelijk beleid voor aanleg 

riolering in het  buitengebied of dit beleid te heroverwegen. Vele malen is gediscussieerd 

en gezocht naar mogelijkheden om de mate van “baat” te differentiëren in een nader 

vast te stellen hoogte van een eigen bijdrage. De bekostiging en vaststelling van een 

eigen bijdrage vraagt een zorgvuldige onderbouwing. Het vaststellen van een eigen 

bijdrage mag niet ten grondslag liggen aan de financiële draagkracht van een 

onderneming of dat het gebate perceel een grote of kleine onderneming is. Het 



profijtbeginsel blijft eenvoudig uit te leggen, een bedrijfs- of woonperceel wordt bij 

aanleg van een openbare voorziening in de gelegenheid gesteld hiervan gebruik te 

maken of is hiervoor niet in de gelegenheid. Een andere gebate weging is niet mogelijk.  

 

Op grond hiervan is de eigen bijdrage voor aanleg van riolering gelijkgesteld aan de 

aanschaf en aanleg van een wettelijk daarvoor voorgeschreven 6 m3 septictank. 

Toevalligerwijs komt een te vragen bedrag van € 2.700 in de grex, nodig voor aanleg van 

riolering, in een uitbreidingsplan goed overeen met de gevraagde eigen bijdrage.  

 

 

 


