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Bepalingen en voorwaarden voor aansluiten op de openbare riolering van
nieuwbouwwoningen.
Algemeen
1. De aanvraag dient uiterlijk een maand voor aanleg volledig te zijn
ingediend bij de aanvraag dient een situatietekening (in tweevoud) te
worden ingediend waarop is aangegeven:
- de plaats, materiaalsoort, diameter, aard en diepteligging van de aan te
sluiten afvoeren en eventuele ontvangsttoestellen;
- bij bedrijfsvestigingen dient tevens een terreinplan te worden ingediend
waaruit blijkt hoe de afwatering op het eigen terrein geregeld is.
2. De openbare riolering is uitgevoerd volgens een zogenaamd voorbereid
verbeterd gescheiden stelsel, waarbij voor de drainage, hemelwaterafvoer en
voor de vuilwaterafvoer aparte rioleringssystemen aanwezig zijn. Het is
vereist dat reeds op de individuele percelen de eventuele drainage, hemelwater- en vuilwaterriolering gescheiden wordt uitgevoerd.
3. De ingekomen aanvraag wordt op bovenstaande eisen beoordeeld en zo
nodig wordt contact met u opgenomen over eventuele wijzigingen of
aanpassingen. Pas als het plan volledig is goedgekeurd, krijgt u goedkeuring
om uw afvoeren aan te leggen.
4. Indien het enigermate in de verwachting ligt dat door u andere stoffen dan
alleen huishoudelijk afvalwater zullen worden geloosd, bent u verplicht
daarvan opgave te doen. In voorkomende gevallen kunnen ten aanzien van
de inrichting van de riolering nadere eisen gesteld worden. Indien noodzakelijk zullen de diameter en de plaats van de aansluiting aan de
omstandigheden worden aangepast.
Uitvoering
5. De afvoeren op uw terrein dient u zodanig aan te leggen dat deze door
middel van hulpstukken aansluiten op de openbare riolering.
De door de gemeente gebruikte hulpstukken zijn een ontstoppingsstuk met
verloop voor de vuilwaterafvoer en een steekmof of verloopstuk voor de
hemelwaterafvoer en drainage.
6. De revisie van de uitleggers kunt u verkrijgen bij mevrouw Zieleman van
de afdeling Publieksservice, telefoon 522 9563.
7. Na het aansluiten van uw riolen op de openbare riolering dient u contact
op te nemen met onze opzichter de heer B. Wever, telefoon 06 53 75 54 28.
Pas als hij de riolering heeft goedgekeurd mag u de rioolsleuven dichtmaken.
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8. U dient er zorg voor te dragen dat u geen graafwerkzaamheden verricht
buiten de erfgrens omdat daar kwetsbare kabels en leidingen zijn gelegd
door de nutsbedrijven. Bij schade aan hun kabels en/of leidingen door uw
werkzaamheden zullen zij de volledige herstelkosten bij u verhalen.
9. De afvoeren op uw terrein dienen duidelijk in materiaal en kleur onderscheiden te zijn.
De volgende materialen, kleuren en diameters kunnen worden gebruikt:
Vuilwaterafvoer
PPC zwart ø 125
PVA zwart ø 125
PE zwart ø 125
PVC bruin ø 125

mm
mm
mm
mm

Hemelwaterafvoer
PPC grijs ø 125
PVA grijs ø 125
PE grijs
ø 125
PVC grijs ø 125

mm
mm
mm
mm

* Voor het bloksgewijs afvoeren van hemelwater- en vuilwaterafvoer en
eventuele drainageafvoeren, dient u contact op te nemen met afdeling
Publieksservice, telefoon 522 95 49.
Drainage
PVC ribbeldrainage geel ø 80 mm.

Onderhoud
10. Het onderhoud van de afvoeren op eigen terrein tot en met de hulpstukken dient te gebeuren door u en voor uw rekening.
11. Het onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied tot aan de hulpstukken gebeurt door en voor rekening van de gemeente.
12. Als blijkt dat onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied noodzakelijk is, omdat stoffen zijn afgevoerd die niet op het rioolstelsel geloosd
mogen worden, zullen de kosten ervan op u verhaald worden.
Aanlegkosten en betaling
13. Bij het aansluiten van woningen, bouwketen, noodgebouwen e.d. met een
aansluitlengte van maximaal 10 m en gelegen in gebieden waar de
definitieve bestrating nog niet is aangelegd, bedragen de aansluitkosten op
het rioolstelsel € 340, -- per aansluiting.
De mogelijkheden voor rioolaansluiting zijn:
- vuilwaterafvoer:
- hemelwaterafvoer; en
- drainageafvoer zonder doorsteekpunten tot diameters van maximaal ø 150
mm.
14. In alle overige gevallen worden de werkelijk te maken kosten in rekening
gebracht.
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15. Bij tijdelijke aansluitingen zoals bouwketen en noodgebouwen zal naast
de aansluitkosten tegelijkertijd een bedrag van € 295, -- per aansluiting in
rekening worden gebracht voor het weer afsluiten en eventueel verwijderen
van de aansluiting.
16. De verschuldigde kosten en de betalingsvoorwaarden zullen worden
vermeld op de u toe te zenden toestemming.
17. De kosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de verzending van
de betreffende nota te worden voldaan. Tot aansluiting zal niet worden
overgegaan dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.
Tarieven zijn vanaf 1 januari 2002.
Genoemde bedragen zijn vrij BTW.
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