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Emmeloord, 3 november 2020. 
 
Onderwerp 
Aanvraag krediet voor aanleg riolering Enserweg Ens 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de aanleg van de riolering langs de Enserweg; 
2. Een bekostigingsbesluit nemen voor aanleg van de riolering;  
3. Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 565.000 voor de aanleg van riolering langs de     
    Enserweg;  
4. De bijdrage Enserweg 16  toevoegen aan de reserve beleidsplan, onderdeel ‘riolering   
    buitengebied’;  
5. De 2e wijziging van de programmabegroting 2021 vaststellen. 
 
Doelstelling 
Een goede afvoer van afvalwater, met een verantwoorde kostenverdeling. 
 
Inleiding 
Langs de Enserweg bevinden zich een aantal grote glastuinbouwbedrijven. Langs dezelfde weg 
realiseert Level One een locatie voor het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten.  Op 19 
oktober 2020 heeft u bij vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Huisvesting 
arbeidsmigranten Enserweg “ besloten langs de totale Enserweg in de directe nabijheid van Ens 
riolering aan te leggen. Riolering is nodig om de grote hoeveelheid vrijkomend afvalwater uit dit gebied 
te kunnen afvoeren.  
 
Voor de aanleg van deze riolering vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen. Een deel van deze 
investering verhalen wij door middel van het vragen van een eigen bijdrage bij de grote 
glastuinbouwbedrijven. Daarvoor is een door u te nemen bekostigingsbesluit nodig om zowel de 
benodigde investering als de te verhalen eigen bijdrage te verantwoorden.     
 
Beleidsreferentie 

 Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad. 

 Bestemmingplan “Landelijk gebied, Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg” 
 Watertakenplan Noordoostpolder 2019-2024 

 Motie “Baatbelasting aansluitplicht riolering” (2012-06-X) d.d. 28 juni 2012 
 
Argumenten 
 
1.1  Dit past bij de ruimtelijke ontwikkeling langs de Enserweg 
Bij het realiseren van het grootschalig huisvesten van 300 arbeidsmigranten langs de Enserweg,  
verdient het de voorkeur deze locatie te voorzien van riolering. De gemeente heeft een belang bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, door bijvoorbeeld het grootschalig huisvesten van 
arbeidsmigranten in dit gebied mogelijk te maken, maar daarnaast ook het bestaansrecht van de 
bestaande glastuinbouwbedrijven te bestendigen.  
 
1.2  Langs de Enserweg bevinden zich grote glastuinbouwbedrijven  
De bestaande grote glastuinbouwbedrijven langs de Enserweg zijn in de loop van de tijd flink 
gegroeid. In het hoogseizoen werken per bedrijf in deze kassen al gauw 100 tot 150 medewerkers. 
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Dat levert meer afvalwater op dan waar de bestaande voorzieningen geschikt voor zijn. Bij deze 
bedrijven bestaat de huidige aanwezige afvalwaterzuiveringsvoorziening hoogstens uit een 6 m
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septic tank. Deze tank is voor het behandelen van het vrijkomend afvalwater al lang niet meer 
afdoende. Ter plaatse van deze locaties is het niet langer acceptabel om afvalwater via de bestaande 
septic tank op de aangrenzende perceelsloot te lozen. Aan deze glastuinbouwbedrijven wordt 
gevraagd afstand te doen van de bestaande septic tank. Gelijktijdig met het op de riolering aansluiten 
van de locatie voor het huisvesten van arbeidsmigranten, geldt voor deze bedrijven een verplichting 
gebruik te maken van de aan te leggen riolering.  
 
1.3  Dit past bij de eerder uitgevoerde pilots en bij uw motie 
De aanleg van de riolering gebeurt op dezelfde manier als bij de pilots Oosterringweg en 
Leemringweg. Dat sluit aan op de motie die u op 28 juni 2012 aannam. U heeft ons toen opgedragen 
om bij aanleg van nieuwe riolering in het buitengebied, de aangrenzende woonpercelen vrij te stellen 
van een verplichte aansluiting op deze riolering.  
 
1.4 Het waterschap en de provincie zijn akkoord met deze werkwijze 
De pilot wordt uitgevoerd met instemming van provincie en het Waterschap. Het resultaat hiervan is 
dat minder rigide gevolg hoeft te worden gegeven aan het hiervoor eerder vastgesteld provinciaal 
beleid en de door het Waterschap gehanteerde en geldende wet- en regelgeving. Daardoor wordt het 
mogelijk gemaakt om woonpercelen langs het tracé van de aan te leggen riolering, de vrije keuze te 
geven of zij wel of niet gebruik willen maken van de aan te leggen riolering. Voor een inhoudelijke 
toelichting op de uitgevoerde pilots verwijs ik u naar Bijlage 1.  
 
1.5 Dit past bij de wens van de Klankbordgroep voor de Enserweg  
Voor het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten langs de Enserweg is een klankbordgroep 
opgericht. Via deze klankbordgroep zijn zorgen uitgesproken over een verplichte aansluiting op de 
riolering.  
 
2.1 Een bekostigingsbesluit geeft een juridische basis 
Het bekostigingsbesluit vormt de juridische basis om de kosten (eigen bijdrage) te kunnen verhalen.  
Dit is vooral belangrijk voor de glastuinbouwbedrijven. Zij moeten verplicht aansluiten op de nieuwe 
riolering. Er werken inmiddels een groot aantal werknemers binnen in de kassen aan de Enserweg. 
Zoals bij 1.2 al vermeld, voldoet de bestaande zuiveringsvoorziening niet meer aan de daarvoor 
geldende normen. Daarom wil het Waterschap de eerder verleende vergunning voor de septic tank 
intrekken, zodra de riolering er ligt. De bedrijven zijn dan genoodzaakt om zich aan te sluiten op de 
riolering.  
 
2.2  Het bekostigingsbesluit maakt de kosten inzichtelijk 
In het bekostigingsbesluit staat voor welk gebied het geldt en hoe de begroting eruit ziet. Dit besluit 
gaat over de verplicht aan te sluiten glastuinbouwbedrijven aan de Enserweg.  
 
De totale kosten voor de aanleg van de riolering zijn geraamd op € 565.000. Een deel daarvan 
verwachten wij bij de glastuinbouwbedrijven te verhalen. Dat stellen we vast met dit 
bekostigingsbesluit. De glastuinbouwbedrijven hebben voordeel van de riolering. Het is daarom te 
rechtvaardigen dat zij voor een deel bijdragen in de kosten, de zogenoemde “eigen bijdrage” bij 
aanleg van de gemeentelijke riolering. Het vragen van een eigen bijdrage past bij het eerder door u 
vastgesteld consistent beleid. In de op te stellen privaatrechtelijke overeenkomsten wordt die bijdrage 
met de grote glastuinbouwbedrijven afgesproken.  
 
Voor de woonpercelen brengen we in dit bekostigingsbesluit geen eigen bijdrage in rekening. Dat 
verlicht de “financiële pijn” voor deze eigenaren. En dat vergroot het draagvlak voor een aansluiting op 
de gemeentelijke riolering.  
 
Voor een inhoudelijke toelichting op het Bekostigingsbesluit, verwijzen wij u naar Bijlage 2. En voor de 
hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u naar Bijlage 3. 
 
3.1 Het aanleggen van de riolering kost € 565.000 
De benodigde kosten voor aanleg van riolering worden geraamd op € 565.000. Deze investering wordt 
geactiveerd en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 20.667 per jaar (annuïtaire 

methode). De kosten worden vanaf 2021 meegenomen in het bepalen van het tarief rioolheffing 2021 
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en verder. De eigen bijdrage van de grote glastuinbouwbedrijven worden in de begroting opgenomen 
op het moment dat de overeenkomsten zijn getekend en in mindering gebracht op het krediet en de te 
activeren lasten. 
 
4.1   De initiatiefnemer draagt bij aan de kosten  
De ondernemer die de huisvesting voor arbeidsmigranten regelt, levert een financiële bijdrage aan de 
uit te voeren werkzaamheden langs de Enserweg. Dat is afgesproken in de anterieure overeenkomst 
(dat is de overeenkomst die wij met hem hebben afgesloten over de kosten voor de te ontwikkelen 
bestemming). Deze bijdrage van € 255.000 zal worden gestort in de reserve beleidsplan, onderdeel 
´riolering buitengebied´. De bijdrage van de ondernemer maakt geen onderdeel uit van het 
bekostigingsbesluit.  
 
5.1 Dit is het formele besluit over de wijziging van de begroting 
Besluit 3 en 4 betekenen dat de begroting verandert. Daarom stelt u die wijziging hierbij formeel vast. 
Het vaststellen of wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Er is discussie mogelijk over grens tussen grote en kleine lozers 
Woningen worden beschouwd als kleine lozers, glastuinbouwbedrijven als grote lozers. Grote lozers 
moeten verplicht aansluiten op de riolering, kleine mogen dat vrijwillig. Het Waterschap heeft de grens 
bij 10 vervuilingseenheden (v.e) gelegd. Vervuilingseenheden beneden de 10 v.e. worden als 
beperkte lozers beschouwd en krijgen een vrijstelling voor een verplichte aansluiting op de riolering. 
Bij glastuinbouwbedrijven kan het aantal vervuilingseenheden in de loop van het jaar sterk fluctueren 
en kan bij vaststelling van 10 v.e. tot discussie leiden. Dit beleid is vastgesteld door het Waterschap 
Zuiderzeeland. Daarom gaat het waterschap mee naar de gesprekken met de betreffende bedrijven. 
Tijdens de gesprekken geeft het Waterschap uitleg over deze grens. 

  
Planning/Uitvoering 
Nadat u heeft kunnen instemmen met het bekostigingsbesluit worden de werkzaamheden 
aanbesteed. Rekening moet worden gehouden dat de realisatie van de aan te leggen riolering, 
inclusief het aansluiten van percelen, na gunning van de aanbesteding ruim 3 maanden in beslag 
neemt. Het is de bedoeling dat de riolering medio 2021 operationeel in bedrijf kan worden gesteld. 
 
Communicatie  
Nadat u het bekostigingsbesluit heeft vastgesteld, wordt deze bekend gemaakt via het digitale 
gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op www.zoek.officielebekendmaking.nl.  
 
De betrokken ondernemers langs de Enserweg, waarvoor een verplichte aansluiting geldt, worden 
hiervan in kennis gesteld. Aan deze perceeleigenaren wordt gevraagd om met de gemeente een 
privaatrechtelijke overeenkomst te ondertekenen.  
 
Naast de verplicht aan te sluiten ondernemers, worden ook met de overige perceeleigenaren 
grenzend aan het tracé van de aan te leggen riolering langs de Enserweg afspraken gemaakt. 
Gevraagd wordt naar de bereidheid aan te sluiten op de riolering. 
 
Bij alle perceeleigenaren, zowel de grote glastuinbouwbedrijven als de woonpercelen worden samen 
met het Waterschap Zuiderzeeland bezoeken afgelegd. Door de Corona maatregelen wordt afgezien 
van een plenaire informatiebijeenkomst. Alle percelen worden individueel bezocht.  
 
Ten behoeve van de aanleg van riolering langs de Enserweg moet een nieuwe leiding van Noord naar 
Zuid dwars door Ens worden aangelegd. Voordat met deze werkzaamheden wordt begonnen, worden 
zowel de aanwonenden langs het tracé als Dorpsbelang Ens daarvan in kennis gesteld. 
 
Bijlagen 

1. Bijlage 1 Pilots Oosterringweg en Leemringweg;; 
2. Bijlage 2 Bekostigingsbesluit voor aanleg riolering langs de Enserweg 
3. Bijlage 3 Vaststelling hoogte van de eigen bijdrage 
4. Gewaarmerkte kaart van het bekostigingsgebied; 
5. Kostenbegroting 

 

http://www.zoek.officielebekendmaking.nl/
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Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : de heer J.W. Simonse 
Steller : de heer J. de Leeuw; ; j.deleeuw@noordoostpolder.nl 
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Aanvraag krediet voor aanleg riolering Enserweg Ens  
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020, no. 20.0002230; 
 
Overwegende: 

- dat de kosten in verband met aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voortvloeiende uit 
de realisering van het plan “Aanleg van riolering langs de Enserweg vanaf Het Noord 1 in de 
kern van Ens tot wegaansluiting Enserweg-Zwartemeerweg,  zoveel mogelijk naar 
evenredigheid van verkregen profijt dienen te worden omgeslagen over elf onroerende zaken;  

- dat kostenverhaal voor de aanleg van de riolering conform het plan plaatsvindt op basis van 
het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de eigenaren van betrokken gronden; 

- dat betrokken eigenaren te zijner tijd een aanbod zullen ontvangen om met de gemeente een 
privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan; 

   

 
B E S L U I T: 

 
1. In te stemmen met de aanleg van de riolering langs de Enserweg; 
2. Een bekostigingsbesluit te nemen voor aanleg van de riolering;  
3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 565.000 voor de aanleg van riolering langs de     
    Enserweg;  
4. De bijdrage Enserweg 16  toe te voegen aan de reserve beleidsplan, onderdeel ‘riolering   
    buitengebied’;  
5. De 2e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 december 2020. 
De griffier,             de voorzitter, 
 
 
 


