
Voorwaarden rioolaansluiting 
 
Voorwaarden voor het maken van rioolaansluitingen op de openbare riolering van de 
gemeente Oosterhout. 
 
1. Het is NIET toegestaan om zelf een rioolaansluiting te maken. Werkzaamheden in 

openbaar gebied worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd. De kosten 
zijn voor rekening van de aanvrager.  

 
2. De voorwaarden van een standaardrioolaansluiting staan verwoord in de 

Retributieverordening Oosterhout. Voor een aansluiting anders dan de 
standaardrioolaansluiting wordt een begroting opgesteld, die voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager wordt voorgelegd.  

 
3. De sleuf of sleuven waarin de riolering op eigen terrein is gelegd, mogen pas worden 

gedicht nadat de leiding(en) door de behandelend ambtenaar van de gemeente is of zijn 
gecontroleerd. De terreinriolering moet zijn goedgekeurd door de gemeente. 

 
4. De plaats van de leiding(en) wordt door de behandelend ambtenaar van de gemeente 

aangegeven. 
 
5. De leidingen moeten voldoen aan de eisen, gesteld in de normbladen en/of KOMO-keur. 
 
6. Voor woningbouw moet binnen een meter uit de erfgrens op eigen grond een 

ontstoppingsstuk met rubberring of manchetafdichting worden toegepast. Wanneer dat 
niet mogelijk is, plaatst de gemeente in de openbare grond op kosten van de aanvrager 
een ontstoppingsstuk. 

 
7. Voor bedrijfsaansluitingen moet voor iedere aansluiting binnen één meter uit de erfgrens 

op eigen terrein een controleput geplaatst worden, die direct vanaf maaiveld toegankelijk 
is. 

 
8. Wanneer een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is, moet al het niet verontreinigd 

water worden geloosd op het oppervlaktewater of de schoonwaterriolering. De leidingen 
voor vuil water zijn bruin en de leidingen voor schoon water zijn grijs gekleurd. 

 
9. Als op eigen terrein al het niet verontreinigd water moet worden geïnfiltreerd, moeten de 

leidingen van en naar infiltratievoorzieningen uitsluitend groen gekleurd te zijn. Infiltratie 
is alleen mogelijk als de K-waarde (doorlatendheid van de bodem) groot genoeg is. 

 
10. Alle schade die door het aanbrengen, gebruiken, onderhouden of verwijderen van 

afvoerleidingen aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht, moet door de 
aanvrager aan de gemeente worden vergoed. De aanvrager vrijwaart de gemeente voor 
alle aanspraken tot vergoeding van schade die door het aanbrengen, gebruiken, 
onderhouden of verwijderen van afvoerleidingen aan eigendommen van derden wordt 
toegebracht. 

 
11. Het gebruik van de afvoerleidingen is toegestaan als daardoor géén schadelijke 

gevolgen voor de technische of biologische afvalwaterzuivering en/of het 
oppervlaktewater optreden of kunnen optreden.  
Dit houdt in dat: 
a. het afvalwater géén afvalstoffen mag bevatten in zodanige hoeveelheid en/of van 

zodanige samenstelling, dat daardoor verstoppingen in de riolering optreden; 
b. oliën en vetten niet in de riolering mogen komen; 
c. brand en explosiegevaarlijke stoffen (zoals bijvoorbeeld wasbenzine) niet mogen 

worden afgevoerd; 
d. volgens de geldende Watervergunning op oppervlaktewater wordt geloosd. 

 
12. Alle percelen (inclusief woonschepen) in de gemeente moeten worden aangesloten op 

de riolering. De gemeente Oosterhout heeft alle ongezuiverde afvalwaterlozingen in het 



buitengebied de afgelopen jaren via aanleg van drukriolering gesaneerd. IBA’s
1
 zijn 

daarbij niet gebruikt en deze worden in nieuwe situaties ook niet toegestaan. Het is niet 
toegestaan om regenwater aan te sluiten op drukriolering. Bent u nog niet aangesloten 
op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.  

 
1
 Individuele Behandeling van Afvalwater is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin 

zuivert. 

 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of 
aan te vullen. 
 
 
Oosterhout, februari 2015 
 
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout, 
 
mr. D.M.B. Bosmans- van Goethem 
Manager van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
 


