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Onderwerp: beantwoording vraag BPP over de niet aangesloten percelen op de riolering
in het buitengebied

Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergadering van 20 december jl. heeft de heer De Lange gevraagd
naar de stand van zaken in het dossier niet aangesloten woningen in het buitengebied op de
riolering en de destijds hiervoor verleende ontheffing, in relatie tot de (Europese)
Kaderrichting Water (KRW) en de implementatie in de Omgevingswet.
Voor beantwoording van deze vraag is afstemming gezocht met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Bij de uitvoering van het waterplan Beemster (2012-2018) is het aantal ongezuiverde
lozingen in het buitengebied van gemeente Beemster in kaart gebracht en de mate van

vervuiling van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt. Het HHNK heeft metingen

uitgevoerd in het oppervlaktewater om dit te controleren.
Binnen de gemeente Beemster zijn momenteel 544 percelen aanwezig die niet aangesloten

zijn op de riolering. Op dit moment zijn bij de gemeente geen problemen bekend met

betrekking tot lozingen vanuit de aanwezige systemen voor de individuele behandeling van

afvalwater (lBA's). Ook zijn er geen woningen die aangesloten kunnen worden via riolering

rekening houdend met het aansluitcriterium.
Het HHNK voert controlerende maatregelen uit op haar oppervlaktewater. Dit gebeurt door
het nemen van watermonsters van het oppervlaktewater in Beemster om te controleren of
de waterkwaliteit, van het water dat vanuit een septictank loost op het oppervlaktewater,
voldoet aan de eisen. Ook bij het HHNK zijn geen signalen bekend dat er problemen zijn

met lozingen vanuit IBA's.

Ontheffino
ln september 2004 is door provincie Noord-Holland voor de ongezuiverde lozingen in het

landelijk gebied van de Beemster een ontheffing zorgplicht riolering afgegeven zonder
einddatum.
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De aanvraag van de ontheffing is in overleg met het hoogheemraadschap opgesteld en in
het kader van het waterplan is deze ontheffing besproken met het hoogheemraadschap.

Gezien het bovenstaande traject en ons overleg met het HHNK venrachten wij niet dat de
KRW of de implementatie van de Omgevingswet een verandering van de aanpak van
ongezuiverde lozingen zal betekenen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben

A. n,


