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Inleiding 
Bij de te ontwikkelen zwem- en recreatieplas Wellerwaard is gekozen het toekomstig 
vrijkomende stedelijk afvalwater afkomstig van twee toiletunits en een innamepunt voor 
het ledigen van chemische toiletten af te voeren via een aan te leggen riolering. 
Rekening wordt gehouden dat het nog te ontwikkelen recreatiegebied op termijn wordt 
uitgebreid met een horecabestemming en woningbouw.  
 
Consequenties  

Aansluitplicht 

Consequentie bij het gekozen tracé van de aan te leggen riolering is dat een aantal niet 
gerioleerde woningen aan de Casteleyns-, Munt- en Kuinderweg binnen het hiervoor 
wettelijk geldend afstandscriterium van 40 meter komen te liggen. Voor deze woningen 
geldt in dat geval een wettelijke verplichting een huisaansluiting te realiseren op de 
nieuw aan te leggen riolering. De betreffende percelen worden ten opzichte van de 
overige niet gerioleerde percelen gebaat bij de aan te leggen openbare voorziening.  
 
Kostenverhaal 

De gemeente kan geheel of gedeeltelijk de kosten voor de aan te leggen riolering 
verhalen bij de eigenaren die gebaat worden bij de aan te leggen voorziening. Indien het 
sluiten van exploitatiekosten met exploitanten niet mocht lukken, rest slechts nog de 
optie om de kosten te verhalen met behulp van de baatbelasting. Bij toepassing van de 
baatbelasting, schrijft artikel 222 uit de Gemeentewet voor, dat de gemeenteraad een 
bekostigingsbesluit vaststelt, voordat begonnen mag worden met de aanleg van een te 
bekostigen openbare voorziening. Een bekostigingsbesluit vastgesteld door de raad leidt 
niet tot de verplichting gebruik te moeten maken van de baatbelasting. Voor het 
daadwerkelijk innen van een baatbelasting, moet voor het betreffende 
bekostigingsgebied door de raad nog een verordening voor baatbelasting worden 
vastgesteld. Daarvoor is meer tijdsruimte aanwezig. De verordening voor baatbelasting 
kan uiterlijk twee jaar nadat de voorziening is voltooid worden vastgesteld.  
 
Doelstelling 
Besloten is vroegtijdig te anticiperen op een toekomstige toename van het vrijkomend 
stedelijk afvalwater bij de recreatie- en zwemplas Wellerwaard in aanleg. Het te creëren 
oppervlaktewater van zwemwaterkwaliteit van de plas wordt aangemerkt als kwetsbaar. 
Uitgesloten moet worden dat bij een calamiteit afvalwater in direct contact komt met de 
recreatie- en zwemplas. Door aanleg van riolering wordt het afvalwater direct uit het 
plangebied afgevoerd. Op grond van artikel 10:33 uit de Wet milieubeheer geeft de 
gemeente daarbij uitvoering aan het doelmatig inzamelen en transporteren van het 
vrijkomend stedelijk afvalwater, de zogenoemde zorgplicht.   
 
  



Voorgesteld besluit 

De gemeenteraad voorstellen om: 
1. het bekostigingsbesluit vast te stellen voor een op een gewaarmerkte kaart 

begrensd bekostigingsgebied “aanleg riolering vanaf hoofdgemaal Marknesserweg 
naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord” (zie bijlage 2); 

2. Het maken van een nieuwe verdeelsleutel voor de verrekening van de jaarlijkse 
exploitatiekosten voor het rioolgemaal aan de Marknesserweg.  

 
Argumenten 

1.1 Een baatbelasting voor een vast te stellen bekostigingsgebied kan alleen 

worden geheven, indien er tijdig een bekostigingsbesluit is genomen en 

gepubliceerd voor het betreffende gebied.  

Voordat er ook maar een spade de grond ingaat moet een procedure worden doorlopen 
voor het nemen van een bekostigingsbesluit voor een vooraf te begrenzen 
bekostigingsgebied. Een bekostigingsbesluit bestaat uit een: 

a. Bekostigingsgebied; 
b. Kostenbegroting. 

 
Ad. a 

De percelen gebaat bij de aanleg van de riolering bevinden zich alle in het gebied dat op 
een te waarmerken kaart worden aangegeven. Deze kaart bestaat uit een tekening, zoals 
bijgevoegd bij dit voorstel. Dit bekostigingsgebied geeft een beeld van de omvang van 
het gebate gebied, dat wil zeggen de onroerende zaken die door de voorziening worden 
gebaat. De aangegeven woonpercelen met inbegrip van, indien van toepassing, 
onbebouwde percelen met daarop een woonbestemming, vraagt zorgvuldigheid om deze 
in kaart te brengen.  Bij het vergeten van een gebaat perceel in het bekostigingsgebied, 
beslist de rechter bij het opmerken door een bezwaarmaker dat er van het  
bekostigingsbesluit geen verbindende werking kan uitgaan. In dat geval is er voor de 
gemeente geen mogelijkheid om in het totale bekostigingsgebied een eigen bijdrage te 
innen.   
 
Ad. b 

Een berekening van de geraamde kosten van de aan te leggen riolering staat in de 
bijgevoegde kostenbegroting. In deze raming zijn zowel de kosten als de baten 
opgenomen die ten laste of ten gunste komen van de exploitatie van de riolering voor het 
gebied vanaf het hoofdgemaal aan de Marknesserweg naar de woon- en recreatieplas 
Wellerwaard. Het onderhavige bekostigingsbesluit geeft de totale kosten van de tot stand 
te brengen voorzieningen, het bedrag aan kosten dat ten laste van de gemeente zal 
blijven en welk bedrag bij elke zakelijk gerechtigde van een gebate onroerende zaak zal 
worden verhaald.  
 
Een punt van aandacht is dat de heffing van een baatbelasting alleen betrekking kan 
hebben op de kosten voor zover deze ten laste blijven van de gemeente. De door de 
gemeente eventueel te ontvangen subsidies en/of uitkeringen moeten in mindering 
worden gebracht op de door de gemeente gemaakte kosten, voor zover deze subsidies 
en/of uitkeringen in directe relatie staan tot de getroffen voorzieningen.  
 
In het kader van gewenste transparantie is het van belang om de investeringskosten 
voor het realiseren van de zwem- en recreatieplas afzonderlijk te beschouwen van de 
eveneens daaruit voortkomende investeringen, nodig om een aantal bestaande 
woonpercelen aan te sluiten op de aan te leggen openbare voorziening. De kosten voor 
de huisaansluitingen van de bestaande woonpercelen op de aan te leggen riolering, 
maken immers geen onderdeel uit van toegezegde subsidies.   
 
3.1  Herziening huidige verdeling exploitatiekosten gemaal Marknesserweg 

In het verleden is met Afvalverwerkingsbedrijf “Het Friese Pad” een overeenkomst 
gesloten over een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten voor het rioolgemaal aan de 



Marknesserweg. Door het realiseren van een nieuw aansluitpunt op het rioolgemaal voor 
de rioolaansluiting van de Wellerwaard maakt deze aansluiting een herziening van de 
huidige verdeling in de exploitatiekosten noodzakelijk.  
 
De kostenverdeling is indertijd bepaald op grond van een verdeling in ieder afzonderlijk 
aandeel in het totale debiet. Bij aanleg van het gemaal in 2000 is deze gedimensioneerd 
op een totaal debiet van 51 m3/uur. Het debiet van het percolaatwater afkomstig van 
Friese Pad bedroeg 14 m3/uur. De verwachting is dat de afvoer van het percolaatwater 
afkomstig van de voormalige vuilstort in de loop van de tijd is afgenomen. Door de extra 
aansluiting afkomstig van te ontwikkelen Wellerwaard op het gemaal Marknesserweg ligt 
het voor de hand, de verdeling naar debiet op het gemaal Marknesserweg te herzien. Een 
nieuwe verdeelsleutel voor de jaarlijkse exploitatiekosten is nodig, voordat u door de 
belangenbehartiger van het Afvalverwerkingsbedrijf hierop wordt gewezen.     
 

Kanttekeningen 
1.1 Aangenomen motie “baatbelasting aansluitplicht riolering” 

De raad trekt een toegevoegde waarde voor het verplicht aansluiten van bestaande 
woonpercelen langs nieuw aan te leggen riolering in ons buitengebied in twijfel. De raad 
is van mening dat het verplicht aansluiten onvoldoende opweegt tegen het uitvoeren van 
kostbare en tijdrovende procedures met betrekking tot het innen van de baatbelasting. 
Tijdens de behandeling van het vastgesteld verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2012-
2016 (vGRP 2012-2016) d.d. 28 juni 2012 is door de raad een motie (2012-06-X) 
aangenomen, waarin aan u is opgedragen, voor aanleg van riolering in het niet gerioleerd 
buitengebied meer uitvoering te geven aan kosteneffectieve maatregelen.  
  
Voor een deel heeft u uitvoering gegeven aan de aangenomen motie. Op 25 februari 
2013 heeft een informeel overleg plaatsgevonden met gedeputeerde Bert Gijsberts, 
heemraad Lyda Schelwald en wethouder Andries Poppe. Tijdens dit overleg is 
afgesproken om gezamenlijk een casus in het buitengebied van de Noordoostpolder uit te 
werken. In deze casus worden mogelijkheden onderzocht bij het verplicht door de 
gemeente aansluiten van een omvangrijke lozer op de riolering, de aangrenzende 
woonpercelen langs het tracé van een nieuw aan te leggen riolering keuzevrijheid te 
geven door zelf te beslissen of zij wel of niet bereid zijn gebruik te maken van deze aan 
te leggen voorziening. De te verlenen vrijheid mag niet in strijd zijn met de landelijk 
geldende wet- en regelgeving en moeten hiervoor openingen bieden binnen de door 
gedeputeerde staten vastgestelde provinciale beleidsregel “Ontheffing gemeentelijke 
zorgplicht stedelijk afvalwater 2011”.  
 
De uit te voeren casus bevindt zich ambtelijk in de afrondende fase. Vervolgens moet 
deze bestuurlijk door provincie, waterschap en gemeente nog worden geaccordeerd. In 
afwachting daarvan is het voor dit moment nog te prematuur om hierop vooruit te lopen. 
Dit is reden het huidige beleid tot vaststelling van een bekostigingsbesluit vooralsnog niet 
te wijzigen. Indien de gezamenlijk uitkomst van de casus aanleiding geeft tot herziening 
van het eerder vastgesteld gemeentelijk beleid, dan biedt deze nog voldoende 
mogelijkheden om van het vastgesteld bekostigingsbesluit geen gebruik te maken.    
 

Planning/Uitvoering 
Volgens de planning voor het veiligstellen van de beschikbaar gestelde subsidie moeten 
alle civieltechnische werkzaamheden voor de aan te leggen recreatie- en zwemplas vóór 
1 januari 2015 zijn gerealiseerd. Ten gevolge van het “kritische pad” in de planning, is 
het noodzakelijk dat een deel van de uit te voeren rioleringswerkzaamheden al 
vooruitlopend op het vast te stellen bekostigingsbesluit in uitvoering worden gebracht. Bij 
de aanleg van het fietspad langs het Friese Pad wordt gelijktijdig de rioolbuis aangelegd. 
Deze buis heeft op dat moment nog geen functie en kan als zodanig niet als een aan te 
leggen voorziening worden beschouwd. Wel behoeft het aandacht dat de onderdelen van 
de riolering aangelegd vooruitlopend op het bekostigingsbesluit nadrukkelijk geen 
onderdeel uit mogen maken van het vast te stellen bekostigingsbesluit. In de te 



waarmerken kaart moeten deze delen van de riolering worden weggelaten. Dit geldt 
eveneens voor de kostenbegroting, waarin de gemaakte kosten voor de delen van de 
riolering zoals deze vooruitlopend op het besluit worden aangelegd geen onderdeel 
kunnen uitmaken van deze begroting.     
 

Communicatie  

Nadat u het bekostigingsbesluit heeft vastgesteld, wordt deze bekend gemaakt 
overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet. Dat betekent sinds 1 januari 2014 dat 
het besluit geplaatst moet worden in het digitale gemeenteblad van gemeente 
Noordoostpolder te vinden op www.zoek.officielebekendmaking.nl. Daarnaast zal ook een 
mededeling worden geplaatst in De Noordoostpolder.  
 
De betrokken perceeleigenaren van Kuinder-, Munt- en Casteleynsweg worden na 
vaststelling van het bekostigingsbesluit door de raad, nodig voordat begonnen kan 
worden met de aanleg van de riolering, hiervan in kennis gesteld. Op dit moment is na 
vaststelling van het bekostigingsbesluit nog niet bekend of aansluitend op dit besluit door 
de raad nog een verordening nodig zal zijn voor het daadwerkelijk kunnen heffen van 
een baatbelasting.  
 
Over de aanwezige niet gerioleerde percelen in het buitengebied vindt nog overleg plaats 
met de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Afhankelijk van de 
uitkomst uit dit overleg kan dit aanleiding geven tot het herzien van het huidige beleid 
voor riolering in het buitengebied. Zodra hierover meer duidelijkheid kan worden 
gegeven, worden de perceeleigenaren in een mondeling overleg nader geïnformeerd over 
de uit te voeren rioleringswerkzaamheden.  
 
Naast de betrokken perceeleigenaren vindt er overleg plaats met de provincie Flevoland 
(wegbeheerder van de Kuinderweg) en het waterschap Zuiderzeeland 
(waterkwaliteitsbeheerder). De benodigde vergunningen voor realisatie van de riolering 
worden bij beide overheden tijdig aangevraagd.  
   
Bijlagen 

1. Bijlagen behorend bij het Bekostingsbesluit ”aanleg riolering vanaf hoofdgemaal Marknesserweg naar 
zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord”: 
a. Gewaarmerkte kaart van het bekostigingsgebied; 
b. Kostenbegroting. 

2. Raadsvoorstel en –besluit; 
3. Publicatie van het bekostigingsbesluit.  

 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 


