Aanvraag
rioolvergunning
Persoonlijke gegevens
Vul hier uw persoonlijke gegevens in.

De aanvrager moet de eigenaar zijn
Voorletters
Tussenvoegsels
Naam
Straatnaam en huisnummer

Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer overdag
E-mail (niet verplicht)

Let op: situatietekening bijvoegen met daarop aangegeven welke aansluiting u wenst
en op welke plaats.

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen!

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in
Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in
Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).
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Gegevens voor uw aanvraag rioolvergunning
Pand waarvoor de aansluiting
wordt gevraagd:
Straat:
Kern Oisterwijk/Moergestel/Heukelom:
Kadastraal bekend: sectie
Nummer:

Wordt in dit pand een bedrijf uitgeoefend?

ja

nee

Zo ja, welk bedrijf?

Grondoppervlakte van gebouwen
incl. bergruimte en bijgebouwen

Type aansluiting :

m2

vuil water
schoon hemelwater
vuil hemelwater
andere

Aantal aansluitingen:
Afwijkend formaat gewenst (uitsluitend na
vooroverleg!)
Overige opmerkingen :

Ondertekening
Datum:
Plaats:

(In te vullen door de gemeente)

Opmerkingen:

Oisterwijk,
Datum:
Gezien en akkoord:

Afdeling Gemeentewerken

Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in
Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in
Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).
Pagina 2 van 7

Bijlage
Richtlijnen voor rioolaansluitingen

Let op: neem altijd even contact op met een medewerker van Gemeentewerken, om
zeker te weten dat uw aanvraag aan de juiste voorwaarden voldoet!

Rioolaansluitingen

-

Elke woning of ander gebouw moet afzonderlijk aangesloten worden op de riolering. Er
mogen geen koppelingen voorkomen tussen de afvoerleidingen van afzonderlijke woningen
en/of gebouwen. Uitsluitend aan- en/of bijgebouwen die bij de woning en/of het gebouw
behoren mogen op een afvoerleiding gekoppeld worden.

-

Waar gescheiden riolering aanwezig is, het huishoudelijk- en hemelwater afzonderlijk
afvoeren. Als hemelwater geloosd kan worden op oppervlaktewater kan eveneens geeist
worden dat gescheiden afgevoerd wordt.

-

Er mogen geen DWA-afvoerleidingen gekoppeld worden op HWA-afvoerleidingen van kolken
en goten. Het aansluiten van HWA-afvoerleidingen van woningen en/of gebouwen op HWAafvoerleidingen van kolken en goten is in principe niet toegestaan. Uitsluitend na
voorafgaand overleg kan hiervan afgeweken worden.

-

Het materiaal van de aansluitleidingen moet zijn PVC in de diameter 125 mm bij voorkeur
SN8.

-

Als de berekende afvoer te hoog is voor een buis 125 mm moeten meerdere aansluitingen
van die diameter aangelegd worden. Grotere diameters zijn in principe niet toegestaan
zonder vooroverleg.

-

Als zonder toestemming vooraf een te grote diameter gelegd is, zal door middel van splitsing
de diameter terug gebracht worden tot voldoende aansluitingen met een diameter van 125
mm. Eventuele stremmingen als gevolg van deze werkwijze zijn voor verantwoordelijkheid
van de aanvrager.

-

De kleur voor de aansluitleidingen van huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater moet grijs zijn.

-

De kleur voor de aansluitleidingen voor hemelwater moet bruin zijn.

-

Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige
stapelputten, zinkputten en/of septictanks verwijderd of afgekoppeld worden.

-

De afvoerleidingen moeten ter plaatse van de scheiding tussen particulier en openbaar
terrein een dekking op de buis hebben van 0,50 m1. Als buizen dieper gelegd worden kan
het voorkomen dat de aansluiting niet gerealiseerd kan worden in verband met de
aanwezigheid van kabels en leidingen.
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-

Door de gemeente zal bij elke aansluiting zo kort mogelijk bij de grens tussen particulier en
openbaar terrein een ontstoppingsstuk gelegd worden.

-

In die gevallen waarin een afvoerleiding water afvoert vanuit een ruimte waarvan de vloer
onder het maaiveld of het stuwpeil van de riolering ligt is het aanbrengen van een
terugslagklep noodzakelijk. In die gevallen is het tevens niet gewenst om standleidingen van
hogere verdiepingen en/of hemelwater te koppelen op de lager gelegen leidingen.

Drukriolering

-

Op drukrioleringssystemen mag uitsluitend huishoudelijk afvalwater geloosd worden. De
capaciteit van het systeem is niet berekend op de afvoer van hemelwater.

-

Hemelwater- en/of drainwateraansluitingen mogen nooit gekoppeld worden op drukriolering.

-

Er mogen zonder toestemming geen particuliere DWA-persleidingen gekoppeld worden op
gemeenteriool. Hiervoor moet op een in overleg te bepalen afstand van de riolering een
ontvangstput geplaatst worden met ontluchting. Vanuit deze put kan dan een aansluitleiding
onder vrij verval op de gemeentelijke riolering aangesloten worden.

Drainage en infiltratie

-

Er mogen geen drainageleidingen gekoppeld worden op de riolering maar uitsluitend op
speciaal daarvoor gelegde leidingen of oppervlaktewater.

-

In het kader van integraal waterbeheer is het noodzakelijk om, waar mogelijk, zoveel
mogelijk schoon hemelwater te infiltreren in de bodem. Daarbij moet wel uitgegaan worden
van maatregelen aan de bron. Dus geen zinken of koperen dakgoten. Eventueel kan gebruik
gemaakt worden van hemelwater voor toiletspoeling, tuinwater e.d.

-

Zoveel

als

mogelijk

bovengrondse

of

ondergrondse

hemelwaterbuffering

en/of

infiltratievoorzieningen aanleggen. ( regenwaterkelders, regenton, draintanks e.d.
-

Ook voor drainageaansluitingen geldt dat in principe niet meerdere adressen op een
aansluiting gekoppeld mogen worden.

Bronnering

-

Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.

-

Waar mogelijk retourbemaling toepassen.

-

Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater.

-

Lozing op de riolering van bronneringswater vanwege te hoge grondwaterstand voor
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retourbemaling of bij gebrek aan oppervlaktewater mag uitsluitend na voorafgaande
schriftelijke toestemming. Daarbij moet altijd een zandvanger van voldoende capaciteit
toegepast worden.
-

Voorafgaand aan eventuele wateronttrekking moeten de benodigde meldingen en/og
vergunningen van Provincie en Waterschap verkregen zijn.

Algemene regels ten aanzien van aansluitingen

-

Voor elke aansluiting moet vooraf schriftelijk vergunning aangevraagd worden.

-

Als afgeweken moet worden van de richtlijnen moet altijd vooraf overleg gevoerd worden
met de gemeente, de beheerder van de riolering. Aansluitingen mogen op openbaar terrein
uitsluitend door personeel van of namens de gemeente gerealiseerd worden.

-

Om te voorkomen dat achteraf niet goed gekoppeld kan worden kunnen op eigen terrein
gelegde leidingen vooraf geschouwd worden. Daarvoor moet dan de sleuf open blijven liggen
tot na de schouwing.

-

Voordat aangesloten wordt, moeten altijd de vooraf geraamde en meegedeelde kosten
betaald zijn.

Kosten van aansluiting en ontstopping

De kosten voor aansluiting worden als volgt berekend :
-

Voor bestaande woongebieden binnen de bebouwde kom worden de werkelijk te maken
kosten berekend op basis van voorcalculatie.

-

In nieuwe uitbreidingsgebieden zal vooraf een vast bedrag berekend worden voor alle
aansluitingen binnen dat gebied. Als de exploitatie van het gebied is afgesloten zal bij
eventuele nieuwe aansluitingen weer op basis van voorcalculatie gewerkt worden.

-

Ten aanzien van de drukriolering wordt bij eerste aanleg in een nieuw gebied een bijdrage
doorberekend van € 2.000,00 prijspeil 2003.

-

In bestaande drukrioleringssystemen worden op basis van voorcalculatie de werkelijke
kosten doorberekend.

-

De kosten voor reparaties en ontstoppingen worden uitsluitend doorberekend als blijkt dat
de schuld van de verstopping of de schade bij de aanvrager/gebruiker ligt. De kosten voor
deze werkzaamheden worden als volgt doorberekend:
-

Voordat

een

reparatie

of

ontstopping

uitgevoerd

wordt,

wordt

aan

de

aanvrager/gebruiker gevraagd een verklaring te ondertekenen. De aanvrager/gebruiker
verklaart daarbij de kosten van onderzoek achteraf te betalen als blijkt dat de oorzaak
Geef dit formulier af bij de receptie van het gemeentekantoor Oisterwijk aan De Lind 44 in
Oisterwijk of stuur het op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB in
Oisterwijk (een postzegel is niet nodig).
Pagina 5 van 7

van de schade of verstopping bij de aanvrager/gebruiker zelf ligt.
-

Als achteraf blijkt dat de aanvrager/gebruiker niet de veroorzaker is van de schade of de
verstopping, zal de verklaring aan de aanvrager/gebruiker geretourneerd worden. Bij
weigering om de verklaring te ondertekenen zal in alle gevallen toch nader onderzoek
naar de eventuele verstopping of schade uitgevoerd worden. Als blijkt dat de de oorzaak
van de schade of verstopping bij de aanvrager/gebruiker zelf ligt zullen achteraf de
kosten alsnog verhaald worden. De aanvrager/gebruiker wordt daarvan voorafgaand aan
de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte gesteld.

-

Het vaststellen wie de veroorzaker van de schade en/of de verstopping is, gebeurt door
het personeel van of namens de gemeente die ter plaatse de werkzaamheden verrichten.
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Voorschriften ten aanzien van de lozing op de riolering

-

Het lozen van afvalstoffen in het kader van het normale huishoudelijke gebruik dat van een
woning wordt gemaakt levert geen gevaar op voor de riolering.

-

Het is echter ook mogelijk dat vanuit woningen lozingen "anders dan bij normaal
huishoudelijk gebruik" op de riolering plaatsvinden. Bijvoorbeeld door beoefenaren van een
chemische liefhebberij of van een fotohobby. Ingevolge art. 4.3.3.1. lid 2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening is het in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater te lozen:
a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
b. met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 8,5 bij een zogenaamd etmaalmonster
respectievelijk 10 bij een zogenaamd steekmonster (piekwaarde), alsmede zuren en
basen die niet in het water zijn opgelost;
c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter;
d. met stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden
installaties kunnen veroorzaken;
e. met stoffen die worden versneden door middel van versnijdende apparatuur, tenzij het
stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
f. met stoffen die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken;
g. met stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken.
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