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Inleiding 
Het project Compostmeer is gestart in 2014 en liep door tot medio 2016. Het project is een initiatief van 

de gemeente Schagen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO-noord en STOWA. In het 

project is nagegaan of er in de bollenstreek nabij Petten (NH) mogelijkheden waren om te komen tot een 

nauwere samenwerking tussen de landbouw, de gemeente en het waterschap ten aanzien van het 

beheer van organischestofstromen. Daarbij werd een focus gelegd op  berm- en slootmaaisel en maaisel 

uit openbaar groen enerzijds en de waterketen anderzijds.  

 

In deze rapportage “Eindbalans Compostmeer” maken we de balans op van deze twee jaar durende 

verkenning.  

Paragraaf 1 beschrijft kort de doelstellingen van het project en de gekozen aanpak. 

Paragraaf 2 geeft de belangrijkste resultaten van de uitgevoerde verkenningen en de pilotprojecten. 

Paragraaf 3 gaat nader in op twee belangrijke bevindingen waar we gaande het project tegenaan zijn 

gelopen, namelijk:  

1) de financiering van het huidige waterketenbeheer en de invloed daarvan op de kosten-

batenanalyses; 

2) de criteria die in dit project de kansrijkheid van projecten bepalen. 

Paragraaf 4 verwoordt tenslotte de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

 

Met deze eindbalans sluit de projectgroep de structurele samenwerking in het kader van Compostmeer 

af. Dat sluit echter niet uit dat in de komende jaren projectideeën door een of meerdere van de 

samenwerkingspartijen zullen worden opgepakt en uitgewerkt. De tot slot geformuleerde aanbevelingen 

kunnen daar een hulpmiddel bij zijn. 

 

§ 1 – Doelstelling en aanpak Compostmeer 
Het hoofddoel van het project Compostmeer was om maatregelen te stimuleren die bijdragen aan het 

verduurzamen van de landbouw, het verbeteren van het watersysteem of het verhogen van de efficiency 

in de waterketen. De maatregelen zullen worden beproefd en bij een positief resultaat grootschalig 

worden uitgerold. Daarbij richten we ons op een optimale samenwerking tussen de lokale ondernemer 

als beheerder van de agrarische gronden, de natuurorganisaties als beheerder van de natuurgebieden, 

het waterschap als beheerder van het watersysteem en de gemeente als beheerder van de waterketen. 

 

Binnen het project werd ernaar gestreefd: 

• Organische biomassastromen zoveel mogelijk lokaal te benutten en ten goede te laten komen 

aan het verbeteren van de bodemstructuur; 

• De productie aan biomassa in het gebied te verhogen; 

• De bodemvruchtbaarheid te verbeteren; 

• De droogtegevoeligheid van de gronden te verminderen; 

• De af- en uitspoeling uit de gronden te verminderen; 

• De waterkwaliteit te verbeteren en te streven naar gebiedseigen water; 

• De aanvoer van gebiedsvreemd water en het optreden van piekafvoeren te verminderen; 

• Door samenwerking tussen partijen te komen tot meer kostenefficiency. 
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In de eerste verkennende fase zijn er twee workshops georganiseerd met ondernemers uit de regio, 

vertegenwoordigers van LTO en KAVB, deskundigen en medewerkers van waterschap en gemeente. 

Vastgesteld werd dat er bij ondernemers in het gebied veel enthousiasme is voor de doelstelling en de 

gedachte achter Compostmeer. Uiteindelijk is door de ondernemers een achttal concrete 

projectvoorstellen gedaan. Drie ervan zijn door de projectgroep geselecteerd om verder uit te werken: 

1: lokale verwerking van organische afvalstromen (te beginnen met een inventarisatie van deze stromen 

en de verwerkingsmogelijkheden); 

2: het gezamenlijk verwerken van erfafspoelwater met huishoudelijk afvalwater; 

3: het lokaal verwerken van huishoudelijk afvalwater en omzetting ervan tot biomassa. 

 

Ad 1) Het onderzoek naar de organische afvalstromen in het gebied is, doordat noodzakelijke informatie 

niet (tijdig) werd vrijgegeven, niet geheel afgerond. Ten tijde van afsluiting van het project was er nog 

geen rapportage beschikbaar. 

 

Ad 2 en 3) Over het onderzoek naar de gezamenlijke verwerking van erfafspoelwater en huishoudelijk 

afvalwater en naar het lokaal verwerken van huishoudelijk afvalwater en de omzetting ervan tot 

biomassa, is door LeAF gerapporteerd in het werkdocument “Pilots Compostmeer”. 

 

Tegen het einde van het project (begin 2016) deed zich nog een vierde pilot voor. Hierbij zou de 

ontwikkeling van een nieuwe camping gecombineerd kunnen worden met het verwerken van 

erfafspoelwater.  Aanvullend is door LeAF een reële kostenberekening gemaakt van de aanleg van een 

helofytenfilter dat geschikt zou moeten zijn voor de verwerking van zowel huishoudelijk afvalwater van 

een camping als van erfafspoelwater.  

 

Op basis van de resultaten van de studie van LeAF zijn er globale kosten-batenanalyses opgesteld. Uit die 

exercities werd duidelijk dat er op verschillende manieren tegen de kosten-batenvergelijking kan worden 

aangekeken. Daarbij gaat het vooral om de vraag welke situaties je met elkaar vergelijkt. Tegelijkertijd is 

nagegaan wat voor het projectgebied van Compostmeer de meest kansrijke omstandigheden zijn om te 

komen tot projecten waarbij de samenwerking tussen landbouw en waterketen zou kunnen worden 

benut. Van deze exercities is geen aparte rapportage gemaakt. De belangrijkste bevindingen worden in § 

3 van deze eindbalans kort weergegeven. 

 

Op grond van de uitgevoerde onderzoeken en de daarover uitgebrachte rapportages en de discussies 

met betrekking tot financiering en kansen heeft de projectgroep op 5 juli 2016 besloten dat er 

onvoldoende redenen zijn om de structurele samenwerking onder Compostmeer verder voort te zetten.  
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§ 2 – Korte samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken en toelichting 

hierop en beschrijving van de drie pilot projecten. 
 

Het onderzoek naar de organische afvalstromen in het gebied.  
In principe zouden organische afvalstromen en afvalwater (voor een deel) langs dezelfde route of met 

dezelfde soort processen verwerkt kunnen worden. Door de ondernemers zijn verschillende voorstellen 

op dit vlak gedaan. Daarbij werd onder andere gedacht aan het vergisten van biomassa en zwart water, 

of aan composteringsprocessen waarin biomassa en zwart water worden gecombineerd. Op grond van 

de huidige wet- en regelgeving zijn deze opties niet goed mogelijk (het product is dan afval). Dit was 

binnen het project aanleiding om deze opties, die door een aantal ondernemers werden aangedragen, 

niet te onderzoeken. 

Wel is getracht om via een inventarisatie inzicht te krijgen in de aanwezige biomassastromen in het 

gebied, mede om een gevoel te krijgen voor de benodigde hoeveelheden, de nu al beschikbare 

hoeveelheden en de relatieve bijdrage die daaraan vanuit de waterketen zou kunnen worden geleverd. 

 

De inventarisatie kon echter niet op tijd worden afgerond. Er kon onvoldoende informatie worden 

verkregen van de betrokken (medewerkers van) partijen om voldoende inzicht in de aard en omvang van 

deze stromen te verkrijgen. 

 

Toelichting: 

Er zijn grote verschillen in de wijze waarop beschikbare biomassa wordt geregistreerd (als het al wordt 

geregistreerd); de gegevens zijn verspreid bij de verschillende organisaties aanwezig en ook binnen een 

organisatie als het waterschap wordt biomassa niet op één plek eenduidig geregistreerd. Daarbij zijn er 

grote commerciële belangen bij de bestaande afvalverwerkers. De productie van lokale compost moet 

concurreren met andere toepassingen van biomassa. Daarbij valt te denken aan energie 

(vergisten/verbranden), maar ook aan enkele hoogwaardigere toepassingen die in het kader van de 

biobased economy worden ontwikkeld.  

De grote afvalverwerkers zijn terughoudend met het verstrekken van concurrentiegevoelige informatie. 

Zij hebben bovendien geen belang bij de mogelijke lokale verwerking van organische stof tot compost bij 

lokale ondernemers. Dit zal ertoe hebben geleid dat het niet is gelukt goed zicht te krijgen op de 

biomassastromen. 

 

 

Het gezamenlijk verwerken van erfafspoelwater met huishoudelijk afvalwater en het 

lokaal verwerken van huishoudelijk afvalwater en omzetting ervan tot biomassa. 
Uit de rapportage van LeAF kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. In theorie zouden erfafspoelwater en huishoudelijk afvalwater gezamenlijk goed in een 

helofytenfilter kunnen worden verwerkt. Helofytenfilters werken meestal niet goed als zij 

wekenlang droog staan en dan ineens een grote bui moeten verwerken. Door het filter continu 

te voeden met huishoudelijk afvalwater zal het naar verwachting beter in staat zijn de 

discontinue belasting van het erfafspoelwater op te vangen. De hydraulische capaciteit van het 

filter moet dan uiteraard wel zijn afgestemd op hemelwaterpieken. Er zijn echter nog geen 

praktijkervaringen met deze toepassing van een helofytenfilter. 
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2. Het combineren van huishoudelijk afvalwater – bijvoorbeeld van meerdere woningen of een 

camping – met een helofytenfilter voor erfafspoelwater vergt de nodige technische 

aanpassingen. Maatregelen zijn nodig voor transport en voorbehandeling. Transport kan 

plaatsvinden door een vrijvervalriool (het meest goedkoop, energieneutraal en betrouwbaar) of 

door een drukriool (extra investering voor rioolgemaaltje en kosten voor energie). De 

voorbehandeling bestaat uit een voorbezinking (dit zou een bestaande septic tank kunnen zijn), 

waarmee de zwevende delen/het slib wordt gescheiden van de vloeistof.  

 

3. Het terugwinnen van grondstoffen op kleine schaal draagt niet of nauwelijks bij aan de behoefte 

aan nutriënten/compost in de landbouw. Een directe toepassing van huishoudelijk afvalwater is 

wettelijk niet mogelijk en stuit ook maatschappelijk op grote bezwaren. Het indirect winnen, 

door het gebruik van maaisel van het helofytenfilter, levert bij een klein filter slechts weinig 

biomassa. Voor een serieuze terugwinning zijn grotere hoeveelheden huishoudelijk afvalwater 

nodig en grote oppervlakten aan zuiveringsvelden. Er zijn in Nederland nog geen ervaringen met 

grote zuiveringsvelden die biomassaproductie als nevendoel hebben. 

 

4. Het ontbreekt aan kennis (en ervaring) met betrekking tot de ontwerpcriteria voor de 

verwijdering van stikstof (N) in natuurlijke zuiveringssystemen in het buitengebied. Bij het 

ontwerp van de systemen voor 10 v.e (vervuilingseenheden) of meer worden kleine systemen 

veelal opgeschaald. Er is onvoldoende kennis over de bruikbaarheid of beschikbaarheid van 

alternatieve technieken. 

 

5. Helofytenfilters presteren relatief goed ten aanzien van het verwijderen van organische stof 

(CZV/BZV), microverontreinigingen en pathogenen, en fosfor (P) (bij toevoeging van ijzer). De 

verwijdering van N is evenwel (te) beperkt en varieert vaak te veel.  

 

Toelichting 

In de discussie in de projectgroep over de onderzoeksresultaten bleek met name de problematiek met 

betrekking tot de verwijdering van N een terugkerend discussiepunt. 

 

Op basis van ervaringen met eerdere helofytenfilters in het gebied is het waterschap sceptisch ten 

aanzien van de zuiveringsprestaties voor N. De lozing vanuit de helofytenfilters zou bij voorkeur in de 

bodem of in een beplantingsstrook moeten plaatsvinden om belasting van het oppervlaktewater met N 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Bij kleinschalige situaties waarbij het helofytenfilter loost op een wilgenveld of wordt gevolgd door een 

bodeminfiltratie zou de gemeente wellicht toestemming kunnen geven. Bij grotere voorzieningen en 

lozing van het effluent op het oppervlaktewater voldoet een helofytenfilter niet aan de normen voor N-

verwijdering; lokale lozing op klein oppervlaktewater is niet gewenst. Hiervoor zal zonder aanvullende 

voorzieningen geen vergunning worden afgegeven. 

 

Het waterschap acht achteruitgang (meer lozing dan in de huidige situatie) ongewenst. Pilots die sterk 

innovatief zijn, zouden dan ook bij voorkeur moeten plaatsvinden in gebieden waar nu al riolering is, 
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zodat bij een eventueel falen een back-up aanwezig is. De implementatie van erkende technieken zou 

echter bij voorkeur juist moeten plaatsvinden in de niet-gerioleerde gebieden, zodat daar netto sowieso 

een verbetering optreedt. 

 

Waterschap en gemeente richten zich voor particulieren voor een belangrijk deel op het handhaven van 

de status quo, waarbij wordt gesteld dat de huidige situatie met betrekking tot de niet-gerioleerde 

percelen de uitkomst is van een gefundeerde afweging, en dus toelaatbaar. 

 

Potentiële waterketenprojecten 
In het kader van Compostmeer zijn 3 concrete projecten onderzocht: 

 

1: Bollenbedrijf met bestaand vloeiveld en wilgenveld voor het erfspoelwater plus de mogelijkheid om 

het afvalwater van een klein recreatieterrein via een korte persleiding te verwerken.  

De inrichtingskosten voor de leiding, een voorbezinktank en het helofytenfilter bedragen globaal € 

37.000,-. De jaarlijkse lasten, inclusief het beheer, bedragen € 4.100,-. Daartegenover staan de 

uitgespaarde heffingen van in totaal € 3600,-.  

Omdat het erfspoelwater van het betrokken bedrijf zeer schoon was, de ondernemer zelf geen baat 

heeft bij een betere voorziening dan er nu ligt, en deze voorziening – vanuit kosten-batenoogpunt – geen 

voordeel oplevert voor de ondernemer is afgezien van realisatie van dit project. 

 

2: Bollenbedrijf met percolaatwater van composthoop gelegen naast een grote camping. 

Nagegaan is of het afvalwater van de camping en het percolaatwater lokaal verwerkt kunnen worden, 

waarbij tegelijkertijd biomassa zou worden geproduceerd. 

De inrichtingskosten voor een helofytenfilter en een voorbezinktank bedragen globaal € 284.000,- en de 

jaarlijkse lasten bedragen circa € 30.000. De baten uit de heffingen zouden maximaal € 73.000 bedragen. 

Daarmee lijkt een goede businesscase mogelijk, ware het niet dat door de beperkte verwijdering van N 

maar een deel van de zuiveringsheffing zou kunnen worden toegerekend.  

Omdat het lozen van een grote hoeveelheid stikstofrijk effluent op deze locatie in het watersysteem niet 

wordt toegestaan, is besloten geen vervolg aan dit project te geven. 

Niettemin biedt de financiële ruimte die er is de mogelijkheid om het effluent nog na te zuiveren op N. 

Ook bij een extra investering van ruim € 200.000 om N te verwijderen, kan nog steeds een aantrekkelijke 

businesscase ontstaan. Hier is geen onderzoek meer naar gedaan. 

 

3: Bollenbedrijf op 700 m afstand van drukriool begint een camping. 

Nagegaan is of het mogelijk is in plaats van aansluiting op de drukriolering een lokaal helofytenfilter te 

bouwen, met een infiltratievoorziening naar de bodem (irrigatie van gewassen), waarop het eigen 

woonhuis, het erf en de camping zullen lozen. 

Bij een aansluiting op het drukriool bedragen de investeringskosten circa € 15.000 (€ 900,- per jaar). 

Daarnaast is de ondernemer circa € 3.750,- kwijt aan heffingen; totale jaarlijkse lasten € 4.650,-. 

De aanleg van een voorbezinktank, een helofytenfilter en een infiltratievoorziening wordt geraamd op € 

30.000. De jaarlijkse lasten bedragen, inclusief beheer en onderhoud, € 2.000,-.  

Dit lijkt de projectgroep een goede pilot om te vervolgen. Het waterschap geeft aan de werking van het 

helofytenfilter te willen monitoren (om beter zicht te krijgen op de daadwerkelijke N-verwijdering). De 
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pilot kan – indien ook het erfafspoelwater wordt meegenomen – een goed voorbeeld zijn voor andere 

projecten in het buitengebied. 

 

§ 3 – Bevindingen ten aanzien kosten en baten en de kansrijkheid van 

projecten.  
 

Kosten en baten 
Voor de uitvoering van een pilot moeten kosten worden gemaakt voor de inrichting en het beheer. Deze 

kosten bestaan uit leidingen, voorbezinking, zuiveringssystemen (helofytenfilters of soortgelijke 

systemen) en het beheer en onderhoud hiervan (maaien, pomponderhoud etc.). 

 

De baten kunnen bestaan uit bespaarde investeringen (bijvoorbeeld als normaal een aansluiting op 

drukriolering gerealiseerd zou moeten worden) en uit bespaarde kosten op de 

zuiveringsheffing/watersysteemheffing en de rioolbelasting. 

 

Indien in het geheel niet op het oppervlaktewater wordt geloosd, is er in het algemeen geen 

zuiveringsheffing verschuldigd. Indien er wel wordt geloosd, zal bij een woning normaliter bij en septic 

tank 1 v.e. in rekening worden gebracht, en bij een bedrijf de werkelijke vervuilingsgraad.  

 

Het is lastig inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de riolering. Er worden in Nederland 

verschillende grondslagen en kostentoerekeningsmethoden gehanteerd. Binnen het project 

Compostmeer is gerekend met € 250,- per aansluiting per jaar als zijnde een benadering van de 

gemiddelde kosten voor de riolering in Nederland. Om moverende redenen kunnen gemeenten 

besluiten niet alle kosten toe te rekenen en zo de rioolbelasting laag te houden. Als ondergrens is binnen 

het project voor de berekeningen een minimum rioolheffing van € 150,- aangehouden.   

Drukriolering en het beheer en onderhoud van IBA’s is echter veel duurder dan vrijvervalriool; gemiddeld 

over Nederland zijn de kosten voor drukriolering door STOWA/RIONED becijferd op € 670,- per 

aansluiting. Op basis van collectiviteit betaalt het stedelijk gebied mee aan de drukriolering in het 

buitengebied, gemiddeld zo’n € 420 per aansluiting per jaar. 

In het project is gerekend met een zuiveringsheffing van € 59,41 per v.e (zijnde de werkelijke heffing van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier); dit bedrag is opgebouwd uit de werkelijke kosten voor 

afschrijving, beheer en onderhoud van de rioolwaterzuivering.  

Indien er door het plaatsen van een lokaal filter geen gebruik meer wordt gemaakt van de riolering en 

het water adequaat wordt gezuiverd/verwerkt, dan kan dat leiden tot het niet heffen of restitutie van 

(een deel van) de aanslagen. De keuzes die de overheden maken bij het bepalen van de hoogte van de 

resterende aanslag bepalen in sterke mate de financiële haalbaarheid van projecten. 

 

Op basis van de besparingen op de zuiveringsheffing en rioolheffing kan per v.e. globaal een 

investeringsplafond worden berekend (rentevoet 3%, afschrijving 30 jaar). Hierbij is rekening gehouden 

met de jaarlijkse beheerkosten van een helofytenfilter:  

a. Uitgaande van € 150,- rioolheffing per aansluiting en € 59,41 zuiveringsheffing per v.e. is 

het investeringsplafond circa € 6.500,- per woning. 
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b. Uitgaande van € 250,- rioolheffing per aansluiting en € 59,41 zuiveringsheffing per v.e. is 

het investeringsplafond circa € 8.500,- per woning. 

c. Uitgaande van € 670,- rioolheffing per aansluiting en € 59,41 zuiveringsheffing per v.e. is 

het investeringsplafond circa € 16.500,- per woning. 

 

Toelichting: 

In veel gevallen hebben gemeente en waterschap geen direct voordeel als woningen die nu op het 

drukriool zijn aangesloten voortaan op een lokaal filter zouden gaan lozen. De investeringen in drukriool 

en zuivering zijn immers al gedaan; de beheerkosten zijn slechts een beperkt deel van de totale kosten. 

Maar op termijn kan het wel degelijk schelen. Mocht een gehele streng drukriool kunnen komen te 

vervallen doordat huishoudelijk afvalwater lokaal wordt gezuiverd, dan scheelt dat de gemeente € 520,- 

tot € 420,- per aansluiting per jaar (zijnde de werkelijke kosten van drukriool minus de inkomsten uit de 

rioolheffing). Maar die besparing wordt pas effectief nadat de investering geheel is afgeschreven. 

 

Feitelijk wordt nu elke bestaande aansluiting op de drukriolering met € 520,- tot € 420,- vanuit de 

algemene rioolheffing gesubsidieerd. In geval van de realisatie van een decentraal systeem bij een boer is 

de maximale vergoeding die hij daarvoor kan ontvangen de vrijstelling van zuiveringsheffing en 

rioolbelasting. De vraag rijst in hoeverre ook voor deze voorzieningen een bijdrage uit de rioolheffing 

gerechtvaardigd is.  

Voor een goede vergelijking met betrekking tot de bedrijfseconomische haalbaarheid van decentrale 

systemen met conventionele drukrioolsystemen op gemeentelijk niveau is een zuivere kostenvergelijking 

van belang. De werkelijke kosten van de beide systemen zouden dan moeten worden vergeleken. Voor 

een gemeente zijn dan op de langere termijn alle oplossingen die minder kosten dan € 670,- per 

aansluiting interessant. Voor de ondernemer die het initiatief moet nemen tot decentrale systemen 

gelden echter de baten die hij werkelijk kan verkrijgen. Binnen de bestaande afspraken lijkt het slechts 

mogelijk in deze gevallen af te zien van rioolbelasting (€ 150,- tot  € 250,- per woning) en 

zuiveringsheffing (€180,- per woning). Dat betekent dat er zeer weinig financiële ruimte is voor het doen 

van investeringen. 

 

Het plaatje kan er anders uitzien als er vanwege nieuwe ontwikkelingen sowieso investeringen op een 

bedrijf moeten plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er recreatieve activiteiten worden 

ontwikkeld op een bedrijf dat nu niet is aangesloten en waarvoor normaliter aansluiting op de riolering is 

vereist. In dat geval kunnen de investeringskosten voor de aanleg van een riolering ook benut worden 

voor de aanleg van een decentrale voorziening. In sommige gevallen kan dat dan mogelijk binnen de 

huidige kaders wel een kosteneffectieve oplossing zijn. 

 

Kansrijkheid van projecten 
Locaties: 

De meest kansrijke locaties bevinden zich in gebieden waar meerdere partijen een probleem hebben en 

de situatie willen verbeteren. Dan is er namelijk een gezamenlijk belang. Binnen het projectgebied van 

Compostmeer heeft de gemeente aangegeven op de korte termijn geen directe problemen te hebben: 

het drukriool functioneert naar behoren en daar waar geen riool aanwezig is, is een bewuste keuze 

gemaakt om percelen niet aan te sluiten.  



10 
 

Het waterschap streeft voor wat betreft de particulieren in het buitengebied naar een status quo. Het 

verminderen van de belasting van het oppervlaktewater door verbeterde zuiveringen (bijvoorbeeld 

nazuivering bestaande septictanks door helofytenfilters) heeft geen prioriteit; de huidige voorzieningen 

zijn in overeenstemming met de huidige regelgeving. Voor (landbouw)bedrijven richt het waterschap 

zich op het beperken van het erfafspoelwater. Dat doet zij middels voorlichting en het handhaven van 

een stringent beleid. De verantwoordelijkheid voor maatregelen ten aanzien van de erfafspoeling ligt bij 

de individuele bedrijven.  

 

Vanuit dit oogpunt konden er geen gebieden/locaties worden aangewezen waar gemeente of 

waterschap belang hebben bij decentrale sanitatieprojecten met de landbouw. 

 

Systemen: 

Bij de beoordeling van (nieuwe) lozingen in het buitengebied geldt dat de oppervlaktewaterkwaliteit niet 

mag achteruitgaan. Daarbij wordt vooral gekeken naar de emissie van stikstof. Projecten zullen vergaand 

(verder dan een normaal helofytenfilter) moeten zuiveren of in het geheel niet op het oppervlaktewater 

moeten lozen. De eerste optie lijkt op dit moment nog niet haalbaar; de tweede optie houdt in dat 

kansrijke projecten waarschijnlijk beperkt zullen blijven tot kleine voorzieningen waarbij het effluent in 

de bodem kan worden geïnfiltreerd. 

 

Uit technisch oogpunt bekeken, zijn alleen systemen die niet op het oppervlaktewater lozen kansrijk, of 

er zouden technieken moeten zijn die vergaand zuiveren op stikstof. 

 

Kosten-baten: 

Het feit dat de besparingen op de rioolbelasting en zuiveringsheffing beperkt zijn, leidt ertoe dat 

combinatie van afvalwaterstromen alleen rendabel is als er geen al te grote investeringen (minder dan € 

6.500,- per woning) hoeven te worden gedaan. 

Landbouwbedrijven kunnen uit meerdere maatregelen kiezen om het probleem van het erfafspoelwater 

op te lossen. Een daarvan is het onder afschot leggen van het erf, waardoor het water naast het erf in de 

bodem infiltreert en niet via een greppel of leiding naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hoewel 

een helofytenfilter een goed alternatief kan zijn, zijn de kosten hiervan relatief hoog.  

Het geringe bedrag dat op de rioolbelasting en zuiveringsheffing wordt uitgespaard door het decentraal 

verwerken van huishoudelijk afvalwater maakt het waarschijnlijk voor de meeste ondernemers in het 

projectgebied niet aantrekkelijk om deze optie te overwegen. De kosten zijn al snel hoger dan de baten. 

 

Mogelijkheden zijn er wel als een bedrijf nu niet op de riolering is aangesloten en in verband met nieuwe 

ontwikkelingen wel moet worden aangesloten. Het kan daarbij gaan om recreatieve ontwikkelingen of 

bijvoorbeeld de huisvesting van grotere groepen (tijdelijke) werknemers. In die gevallen kan worden 

nagegaan of met behulp van een lokaal filter gevolgd door een bodeminfiltratie het afvalwater van zowel 

de camping, de medewerkers als het eigen huishouden tezamen met bedrijfsafvalwater 

(erfafspoelwater) kan worden verwerkt. 

 

Uit het oogpunt van kosten en baten bekeken zijn vooral projecten waarbij sowieso in enige vorm van 

riolering geïnvesteerd moet worden kansrijk. 
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§ 4 – Conclusies en aanbevelingen 
De samenwerking in de waterketen tussen gemeente, waterschap en landbouw biedt perspectieven. Van 

belang is daarbij van tevoren na te gaan in welke mate er bij elk van de partijen een noodzaak is om 

bestaande of toekomstige problemen op te lossen, en in welke mate er een belang en bereidheid is om 

de samenwerking ook daadwerkelijk vorm te geven.   

 

Technisch gezien, lijkt het gezamenlijk behandelen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater 

mogelijk. Uit pilotprojecten op dit vlak zal nog moeten blijken of dit in de praktijk ook werkt.  

 

Helofytenfilters lijken voor het gezamenlijk verwerken van huishoudelijk afvalwater en erfafspoelwater 

een logische keuze. Zij presteren echter met betrekking tot de stikstofverwijdering vooralsnog 

onvoldoende. Dit betekent dat lozing van via een helofytenfilter gezuiverd huishoudelijk afvalwater van 

meerdere huishoudens op het oppervlaktewater binnen het projectgebied van Compostmeer niet is 

toegestaan. Voor lozing in de bodem gelden andere normen. Een bodemlozing zou wel mogelijk kunnen 

zijn. De gemeente zal hierover per geval moeten besluiten. 

  

Bij een vergelijking van de kosten en baten van drukriolering en centrale zuivering versus een systeem 

van decentrale zuiveringen in het landelijk gebied is het voor de beleidsafweging gewenst te rekenen 

met de reële kosten van drukriolering en zuivering. Bij beoordeling van de financiële haalbaarheid van 

een project kan slechts rekening worden gehouden met de besparingen op de rioolheffing en de 

zuiveringsheffing, tenzij additionele financiering vanuit de rioolbelasting/algemene middelen mogelijk is.  

Zolang het bestaande systeem van drukriolering wel vanuit de rioolheffing wordt medegefinancierd 

(rioolheffing voor particulieren € 150,-, terwijl de werkelijke kosten € 660 bedragen) en de decentrale 

systemen niet, zal een transitie naar decentrale systemen (die in het buitengebied voor de gemeente in 

veel gevallen wellicht doelmatiger en kosteneffectiever zouden zijn) niet snel en zeker niet vanzelf van 

de grond komen.  

 

Er is veel ervaring met de zuivering van afvalwater op kleinschalige decentrale systemen (IBA’s) en met 

grote centrale RWZI’s. Er is nog weinig ervaring met middelgrote decentrale systemen en hoe deze 

duurzaam in de agrarische bedrijfsvoering kunnen worden ingepast. De bij het project betrokken 

ondernemers lieten zien daarin echter wel op een goede en constructieve manier mee te kunnen en 

willen denken. Daarin schuilt ook de meerwaarde van de samenwerking met de landbouw. Pilots zijn 

nodig om meer ervaring op te doen met de werking van dit soort middelgrote systemen. Daarin is ook 

aandacht nodig voor de werking van met name de meer natuurlijke zuiveringssystemen (helofytenfilters, 

wilgenfilters) en de mogelijkheden om het effluent in de bodem te infiltreren of ermee te irrigeren.  

 

Afvalwater zal slechts in zeer beperkte mate kunnen bijdragen aan de organische-stofbehoefte in de 

landbouw.  

 

Met betrekking tot het erfafspoelwater (bedrijfsafvalwater) kent het waterschap een eigen beleid, 

waarin de boer zelf verantwoordelijk wordt geacht voor het vinden van een goede oplossing. Daarmee 

ligt het initiatief om te komen tot proefprojecten waarin de waterketen en bedrijfsafvalwater worden 

geïntegreerd in sterke mate bij de individuele ondernemer. Hoewel ondernemers innovatief zijn, zullen 

zij bij het oplossen van hun eigen watervraagstukken waarschijnlijk niet snel uit eigener beweging een 
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relatie leggen met de waterketen. Zonder handreikingen van de voor de waterketen verantwoordelijke 

overheden ligt het niet voor de hand dat zij tot oplossingen komen die op termijn zullen bijdragen aan 

een efficiënter en effectiever waterketenbeheer in het buitengebied. 

 

Aanbevolen wordt in samenwerking met de landbouw te blijven zoeken naar mogelijkheden om 

afvalwater efficiënt en effectief te zuiveren. Dit kan onder andere door pilots te starten in die gebieden 

en op die locaties waar dat binnen de huidige beleidsmatige kaders mogelijk is. Daarbij zou met name 

moeten worden gekeken naar gebieden waar het waterschap en/of de gemeente op termijn problemen 

verwachten. Tegelijkertijd zou ook moeten worden nagegaan of het mogelijk is voor decentrale 

systemen dezelfde financiële ruimte te creëren die er ook is voor drukriolering. En daarnaast welke 

stappen er op korte termijn moeten worden gezet om een beeld te ontwikkelen van de gewenste 

toekomstige afvalwatersituatie in het buitengebied. Daarbij dient ook te worden aangegeven welke 

acties (onderzoek/pilots/aanpassing beleid) er nodig zijn om een eventuele transitie in gang te zetten. Bij 

de toekomstvisie zou de blik gericht moeten worden op de periode dat de huidige drukriolering moet 

worden gerenoveerd (na 2030). 

 

 

 

 


