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Emmeloord, 11 januari 2016. 
 
Onderwerp 

Bekostigingsbesluit aanleg riolering Oosterringweg te Luttelgeest  
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Dat het gebied waarbinnen het plan “Aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest 
naar locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot 
Kuinderweg 23” gerealiseerd wordt: 
a. weergegeven staat op bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte 

kaart, zoals opgenomen in de bijlage,  
b. zich binnen dit gebied onroerende zaken bevinden die gebaat worden door 

met medewerking van de gemeente of door de gemeente te treffen 
voorzieningen,  

c. de kosten van die voorzieningen voor de aanleg van de riolering met in 
begrip van bijbehorende werken wordt begroot op € 810.000 zoals 
weergegeven in bijbehorende bijlage 

d. van dat bedrag in totaal € 119.030 verhalen op de vijf eigenaren van de 
betreffende percelen. 

 
2. Dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als “Bekostigingsbesluit 

aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en 
vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23”;  
 

3. Voor de aanleg riolering Oosterringweg een investeringskrediet van € 810.000 
beschikbaar stellen. 

 
4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 

 

Doelstelling 

Het vaststellen van een bekostigingsbesluit is noodzakelijk, voordat uitvoering kan 
worden gegeven aan de aan te leggen riolering. Indien een bekostigingsbesluit niet tijdig 
door u wordt vastgesteld, is er op een later moment geen mogelijkheid meer om deze 
alsnog vast te stellen. Doel is om voortzetting te blijven geven aan hiervoor eerder door 
u op 23 september 2004 vastgesteld consistent beleid.  
 
In een bekostigingsbesluit wordt naar direct betrokkenen in een daarvoor te begrenzen 
bekostigingsgebied verantwoording afgelegd over de benodigde investeringen voor het 
aanleggen van een openbare voorziening en aansluitend daarop een te bevragen eigen 
bijdrage. Vervolgens  kan bij komende toekomstige vergelijkbare situaties teruggegrepen 
worden op eerder eerdere besluitvorming om een hiervoor voorgenomen consistent 
beleid te bestendigen.  
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Inleiding 

Pilot Oosterringweg 

Voor de Oosterringweg is samen met de provincie Flevoland en het waterschap 
Zuiderzeeland gebruik gemaakt van maatwerk. Hierdoor kan het eerder vastgesteld 
beleid en de geldende regelgeving losser worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie ligt 
meer in lijn met de afspraken zoals deze door de landelijke koepels zijn ondertekend in 
het Bestuursakkoord Water (BAW). Het college heeft hiervoor geijverd, omdat het 
verplicht aansluiten op riolering in het verleden tot onbegrip en lange procedures leidde. 
Het uitvoeren van deze pilot mag als een mooi gezamenlijk resultaat worden beschouwd.  
 
Voor dit aanlegcluster laat de provincie de hiervoor  vastgestelde “Beleidsregel ontheffing 
gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011” los, zonder daarvoor overigens teveel 
concessies te willen doen aan de milieudoelstellingen.  
 
Het waterschap Zuiderzeeland wijst de gemeente op haar beurt voor de woonpercelen in 
het begrensde gebied niet op afstandscriteria, zoals die in het Activiteitenbesluit artikel 
3.4 eerste lid vermeld staan. Het college vindt het acceptabel om beide regelingen naast 
ons neer te leggen, omdat het huidig buitengebied voldoende op orde is door het eerder 
hiervoor vastgesteld en uitgevoerd integraal gebiedsgericht IBA-beleid.  
 
De riolering wordt aangelegd om vijf grotere locaties aan te sluiten: het COA en vier 
bedrijven in de directe omgeving, waarvoor de huidige bestemming wijziging ondergaat. 
Een gevolg van deze wijziging is een toename van de hoeveelheid afvalwater. Deze vijf 
locaties betalen een belangrijk deel van de kosten, namelijk in totaal € 119.030.   
 
De gemeente gaat alle woonpercelen langs het tracé daarnaast stimuleren om ook aan te 
sluiten op de riolering. Tijdens de aanleg van deze openbare voorziening vraagt de 
gemeente van de perceeleigenaren slechts de daarvoor gebruikelijke kosten voor een 
huisaansluiting op de riolering van € 424,50. Mocht een eigenaar na realisatie van de 
aangelegde riolering alsnog besluiten te willen aansluiten op de riolering, dan kost 
aansluiting € 2.700. 
 
Keukentafelgesprekken 

Momenteel zijn de zogenoemde keukentafelgesprekken bij alle betrokken 
perceeleigenaren afgerond. Een aantal eigenaren geeft nog geen uitsluitsel over het 
willen aansluiten op de aan te leggen riolering. Voor de perceeleigenaren blijft een te 
overbruggen “hobbel” de aanwezige hindernissen (kosten) op eigen terrein. Nog 
onbekend is hoeveel woonpercelen in deze pilot gaan aansluiten op de riolering.  
 
Beleidsreferentie 

• Het verhalen van kosten van voorzieningen van openbaar nut vindt plaats op 

basis van een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 en 6.23 van 

de Wet op de ruimtelijke ordening; 

 
Argumenten 

1.1 Voordat met de aanleg van de riolering  wordt gestart, moet eerst  een 

bekostigingsbesluit vastgesteld worden.  

Voordat 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 op een door u te 
waarmerken kaart (zie bijlage 1a). 
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Ad. b 

Een berekening van de geraamde kosten van de aan te leggen riolering is aangegeven 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 voor het gebied 
waarbinnen riolering wordt aangelegd. 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 het bedrag dat volgens overeenkomst verhaald 
wordt.  
 
1.2 De hoogte van de eigen bijdrage voor vijf perceeleigenaren vast te stellen 

op € 23.806 per eigenaar 

De vijf percelen waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd zijn het COA, 
Orchideeënhoeve en nog drie nieuwe initiatieven die nu nog bezig zijn met het uitwerken 
van plannen. 
 
Voor alle bovenstaande percelen is sprake van een bestemmingsplanwijziging, waarvoor 
een “drempelbedrag” van € 7.453 in rekening wordt gebracht die alsdan ook nog in 
rekening wordt gebracht op basis van een separaat raadsbesluit hiertoe. Deze bijdrage 
wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor alle vijf locaties wordt daarvoor een eigen bijdrage 
gevraagd van (30 x (2.700- € 424,50) : 5 + € 2.700 + € 7.453 = € 23.806. Met dit 
bedrag voldoen de vijf percelen samen de eigen bijdrage van de aangrenzende 
woonpercelen.  
 
1.3 De hoogte van het bedrag dat verhaald wordt, bedraagt in totaal 

€ 119.030 

De te verhalen kosten voor een aan te leggen openbare voorziening, waarvan een 
beperkt aantal percelen profijt ondervindt mag ten hoogste 100% zijn. De totale kosten 
voor de aanleg van de riolering zijn geraamd op € 810.000. Van dat bedrag wordt in 
totaal 5 x € 23.806 is € 119.030 (14,7%) verhaald via een eigen bijdrage. Het overige 
bedrag van circa € 690.000 wordt ten laste gebracht van de middelen riolering en over 
de gebruiksduur verwerkt in de tariefstelling riolering. Mocht op een later moment nog 
een nieuwe initiatiefnemer langs het tracé van de aan te leggen riolering van 
voornemens zijn een bedrijfsmatige activiteit op zijn/haar perceel te willen ontwikkelen, 
dan worden hiervoor een soortgelijk proces en procedure doorlopen als met de vijf 
eigenaren waarop dit voorstel betrekking heeft.  
 
1.4  Gevolg wordt gegeven aan de op 28 juni 2012 door u aangenomen motie  

Deze aanpak is een goede manier om maatwerk te leveren in plaats van stringent vast te 
houden aan de geldende wet- en regelgeving. Daarmee geeft het college invulling aan de 
op 28 juni 2012 door u aangenomen motie (2012-06-X), waarin voor aanleg van riolering 
in het niet gerioleerd buitengebied meer uitvoering wordt gegeven aan kosteneffectieve 
maatregelen.  
 
Bij de gezamenlijk door provincie, waterschap en gemeente overeengekomen pilot 
Oosterringweg zijn afspraken gemaakt om de woonpercelen langs het tracé van de aan 
te leggen riolering de vrije keuze te geven om aan te sluiten op de riolering. De drempel 
om van een aansluiting op de riolering gebruik te maken wordt in de pilot flink verlaagd 
door alleen de aansluitkosten van € 424,50 in rekening te brengen. De pilot is geslaagd 
als door de gezamenlijk soepeler te hanteren regeling, het overgrote deel van de 
percelen grenzend aan het tracé van de aan te leggen riolering gebruik gaat maken van 
deze voorziening. De pilot kan vervolgens voor vergelijkbare situaties in de 
buitengebieden van Flevoland als regulier beleid navolging krijgen. 
 
3.1     Het totaal benodigde investeringskrediet voor de aanleg van de riolering 

wordt vooreerst geraamd op € 810.000.  

Na positieve besluitvorming door u van dit bekostigingsbesluit zal de 
aanbestedingsprocedure worden gestart. Mocht de definitieve investering hoger of lager 
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uitvallen dan zal dit worden meegenomen in de hiervoor aangewezen 
voortgangsrapportagemomenten (voorjaars-, najaars- of decemberrapportage).  De 
investering wordt geactiveerd (gerubriceerd op de balans onder de materiële vaste 
activa) en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 39.824 (annuïtaire methode) 
wordt vanaf 2017 meegenomen in het bepalen van het tarief rioolheffing 2017 en verder 
(BBV-voorschriften). De eigen bijdrage van de initiatiefnemers worden in de begroting 
opgenomen op het moment dat de overeenkomsten zijn getekend en in mindering 
gebracht op het krediet, de te activeren lasten en het tarief rioolheffing. Verder wordt 
onderzocht hoe de bijdrage vanuit het rijk voor de opvang van de voorziene bewoners 
van het COA effect kan en mag hebben voor de tariefstelling rioolheffing.    
 
Kanttekeningen 

1.1 Geen mogelijkheid tot differentiëren van een te bevragen eigen bijdrage 

Voor de situatie Oosterringweg valt het gevoelsmatig te begrijpen dat het nogal een 
verschil maakt of je op een perceel 20 of 300 mensen gaat huisvesten en daarvoor 
aansluit op de aan te leggen riolering. Uit daarvoor geraadpleegde jurisprudentie kan 
onder andere verwezen worden naar het Hof van Arnhem d.d. 22 maart 2011 10/00313 
(Enschede). “Het Hof vindt dat door het zakelijke karakter van de baatbelasting er geen 
onaanvaardbare verschillen mogen bestaan tussen onroerende zaken, waarvoor sprake is 
van een gelijk profijt van de getroffen voorzieningen”.  
 
De omvang van het gebruik van de openbare voorziening kan niet maatgevend zijn naar 
de perceeleigenaren om een differentiatie aan te brengen in een te bevragen eigen 
bijdrage. Bij een eventueel geschil waarbij aan een rechter gevraagd moet worden een 
oordeel uit te spreken, kan de rechter slechts beoordelen in hoeverre de percelen gebaat 
worden en profijt ondervinden bij gebruikmaking van een openbare voorziening, in dit 
geval riolering. Voor alle vijf percelen bestaat geen onderscheid in de mate waarin ieder 
afzonderlijk perceel in de gelegenheid wordt gesteld gebruik te maken van de riolering. 
Een differentiatie in eigen bijdrage is niet toegestaan. Er bestaat geen maat waarop een 
profijt meetbaar kan worden gemaakt. Daarom stellen wij voor alle vijf percelen 
hetzelfde bedrag op te leggen.      
 
1.2  Bestaande bedrijven met grote kantines betalen geen eigen bijdrage 

Langs de Oosterringweg bevindt zich ook een aantal percelen met grote bedrijfskantines. 
Deze kantines betalen voor het afvoeren van het stedelijk afvalwater “slechts” de 
aansluitkosten op de riolering. Afgevraagd kan worden of dit in verhouding staat en is te 
rechtvaardigen om voor deze situaties geen eigen bijdrage in rekening te brengen.  
 
In deze pilot is gekozen voor het criterium “bestemmingsplanwijziging”. Indien tijdens 
het vast te stellen bekostigingsbesluit een bestaande woonbestemming wijzigt in een 
meer bedrijfsmatige, dan is dit het maatgevend uitgangspunt. In zo’n geval kan geen 
sprake zijn van het vrijwillig mogen aansluiten op de riolering. De bestaande septic tank 
van 1,5 m3 is dan immers niet meer toereikend om nog via de bestaande voorziening te 
blijven lozen op de aangrenzende perceelsloot. Bij het ontbreken van riolering kan 
daarvoor de aanschaf en aanleg door de perceeleigenaar van een IBA+-systeem een optie 
zijn. Het waterschap zal daarvoor bij de pilot Oosterringweg geen vergunning verlenen, 
omdat aansluiting op de riolering voorkeur verdient. Gezamenlijk zijn bij de pilot door 
provincie, waterschap en gemeente afspraken gemaakt om aansluiting op de aan te 
leggen riolering voor alle percelen te stimuleren.   
 

Planning/uitvoering 

De urgentie van de uit te voeren rioleringswerkzaamheden is hoog. Ten aanzien van de 
huidige lozingssituatie bij de Orchideeënhoeve heeft het waterschap al lange tijd kenbaar 
gemaakt dat de huidige lozingssituatie niet langer acceptabel kan zijn. Tijdens de 
gezamenlijk overeengekomen pilot is afgesproken dat de gemeente zo spoedig mogelijk 
de aanleg van de ontbrekende riolering voor haar rekening neemt. Het is de intentie om 
de rioleringswerkzaamheden voor de zomer uit te voeren. Nog niet inzichtelijk is of dit 
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daadwerkelijk lukt. Het uitvoeren van de werkzaamheden is complex, waardoor niet 
uitgesloten kan worden dat realisatie van de aan te leggen riolering langer gaat duren 
dan op dit moment redelijkerwijs kan worden voorzien.  
 
Communicatie  

Nadat u het bekostigingsbesluit heeft vastgesteld, wordt deze bekend gemaakt 
overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet. Dit 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.  
 
De vijf betrokken perceeleigenaren langs de Oosterring- en Kuinderweg worden nadat u 
het bekostigingsbesluit heeft vastgesteld, hiervan in kennis gesteld.  
 
Naast de betrokken perceeleigenaren vindt er overleg plaats met de provincie Flevoland 
(wegbeheerder van zowel de Oosterring- als Kuinderweg) en het waterschap 
Zuiderzeeland (waterkwaliteitsbeheerder). De benodigde vergunningen voor realisatie 
van de riolering worden bij beide overheden tijdig aangevraagd.  
 
Bijlagen 

1. Bekostigingsbesluit: 
a. Gewaarmerkte kaart van het bekostigingsgebied; 
b. Kostenbegroting. 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
Portefeuillehouder : de heer A. Poppe 
Steller : de heer J. de Leeuw; 32 59; j.deleeuw@noordoostpolder.nl 
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Bekostigingsbesluit “aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA 

Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23” 

 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016, no. ; 
 
Overwegende: 

- dat de kosten in verband met aanleg van voorzieningen van openbaar nut, 
voortvloeiende uit de realisering van het plan “Aanleg riolering vanaf kern 
Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg 
tot Kuinderweg 23” zoveel mogelijk naar evenredigheid van verkregen profijt 
dienen te worden omgeslagen over vijf onroerende zaken, aangemerkt op de 
gewaarmerkte kaart van het bekostigingsgebied, die als gevolg van deze 
voorzieningen gebaat zijn; 

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

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

- dat, het nemen van dit bekostigingsbesluit een waarborg is voor het, indien 
noodzakelijk, verhalen van kosten; 

- gelet op het bepaalde in artikelen 6.2 lid 1 en 6.23 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening. 
 

B E S L U I T: 
 

1. Dat het gebied waarbinnen het plan “Aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest 
naar locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot 
Kuinderweg 23” gerealiseerd wordt: 
a. weergegeven staat op bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte  

kaart, zoals opgenomen in de bijlage, 
b. zich binnen dit gebied onroerende zaken bevinden die gebaat worden door 

met medewerking van de gemeente of door de gemeente te treffen 
voorzieningen, 

c. de kosten van die voorzieningen voor de aanleg van de riolering met in  
begrip van bijbehorende werken wordt begroot op € 810.000 zoals 
weergegeven in bijbehorende bijlage 

d. van dat bedrag in totaal € 119.030 verhalen op de vijf eigenaren van de 
betreffende percelen. 
 

2. Dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als “Bekostigingsbesluit 
aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en 
vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23”; 

 
3. Voor de aanleg riolering Oosterringweg een investeringskrediet van € 810.000 

beschikbaar stellen. 
 

4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de Raad van de gemeente Noordoostpolder op 22 februari 2016 
De griffier,             de voorzitter, 
 


