
TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER AANSLUITVERGUNNING RIOLERING 
 
Vergunningsplicht 
Voor het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting van een particulier riool1 op het 
openbaar riool2 heeft u een vergunning nodig. Deze vergunningsplicht is neergelegd in de 
‘Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Uithoorn 2009’, (hierna: Verordening), 
artikel 2 lid 1. 
 
Aanvraag 
De aanvraag kan betrekking hebben op de afvoer van: 

 huishoudelijke afvalwater; 

 bedrijfsafvalwater algemeen; 

 bedrijfsafvalwater glastuinbouwsector. 
 
Het daarvoor bestemde aanvraagformulier, met situatieschets en tekening, kunt u indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. 
 
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven op welk pand / perceel de 
rioolaansluitvergunning betrekking heeft en welk soort afvoer het betreft. 
De situatieschets moet een schaal van tenminste 1:1000 hebben. 
Op de tekening dienen de volgende gegevens vermeld te worden: het leiding(en) verloop; de 
diameter(s) en hoogteligging van de afvoerleiding(en) en het materiaal ter plaatse van het 
aansluitpunt. 
Blad twee, deze bijlage vormt één geheel met het aanvraagformulier voor bedrijfsafvalwater, 
dient te worden ingevuld met een specificatie van de lozingshoeveelheden. 
 
Het is mogelijk dat de gevraagde gegevens, die nodig zijn om een aansluiting goed tot stand 
te brengen, al zijn vastgelegd in een omgevingsvergunning of een vergunning op grond van 
de Wet milieubeheer. U kunt in dat geval volstaan met een kopie van die vergunning. 
 
Vervolg van de procedure en de daarop betrekking hebbende artikelen uit de Verordening. 
 
Verzoek tot feitelijke aansluiting 
Na het ontvangen van de vergunning dient u een schriftelijk verzoek bij het college van 
burgemeester en wethouders in tot feitelijke aansluiting op het openbaar riool,  
(art. 8 van de Verordening). In dit verzoek vermeldt de rechthebbende in ieder geval de 
volgende gegevens: 

 naam en woonadres van de rechthebbende; 

 het perceel waarop de aansluitvergunning betrekking heeft; 

 het nummer van de aansluitvergunning;  

 de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering. 
 
Kosten 
Tot feitelijke uitvoering van de aansluiting zal worden overgegaan nadat de kosten van de 
perceelaansluitleiding3 inclusief de omzetbelasting aan de gemeente zijn voldaan, (art. 9 van 

                                                
1
 Particulier riool: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen 

binnen-, buiten- of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt. 
2
 Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en in beheer is voor 

inzameling en transport van afvalwater en/of hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende 
rioolgemalen, persleldingen, werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van 
de aansluitleidingen. 
3
 Perceelaansluitleiding: het riool en voorzieningen die deel uit maken van dit riool, tussen het 

openbaar riool en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente. 



de Verordening). De verschuldigde kosten zijn vastgelegd in de bij de verordening 
behorende tarievenlijst. 
De tarieven zijn afhankelijk van het type riolering waarop moet worden aangesloten, t.w.: 

 aansluiting op vrijvervalriolering, gemengd stelsel4; 

 aansluiting op vrijvervalriolering, gescheiden stelsel5; 

 aansluiting op vrijvervalriolering, bedrijfsaansluitleiding met een doorsnede van meer 
van 160 mm; 

 aansluiting op drukriolering (door middel van een pompput). 
De kosten van de aansluiting zullen bij de vergunningverlening worden vermeld. 
Indien de kosten van de aanleg van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen al 
zijn voldaan vanuit een eerder door u met de gemeente gesloten overeenkomst, dan 
verzoeken wij u dit bij het verzoek tot aansluiting te vermelden. 
 
Aanleg door / namens gemeente 
De aanleg van de perceelaansluitleiding gebeurt door of namens de gemeente. Het riool op 
particulier terrein dient door uzelf te worden aangelegd, (art. 10 van de Verordening). 
 
Onderhoud 
Het onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt 
uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente. Indien het 
aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- dan wel herstelwerkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen 
de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker. 
De kosten voor het onderhoud van het particulier riool komen voor rekening van de 
rechthebbende, tenzij het aannemelijk is dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door 
het niet goed functioneren van het openbaar riool, (art. 11 van de Verordening). 
 
Beëindigen gebruik 
Bij definitieve beëindiging van het gebruik van een aansluitleiding6 is de rechthebbende 
verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen. De aansluitvergunning wordt dan 
ingetrokken en de leiding wordt door de gemeente verwijderd op kosten van de 
rechthebbende, (art. 13 van de Verordening). 
 
Nadere informatie 
Indien u vragen heeft over de aanvraag en de verdere procedure, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Leefomgeving, cluster Advies & Ondersteuning, telefoon nummer 
(0297) 513 111. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Gemengd stelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater. 

5
 Gescheiden stelsel: het openbaar riool bestaande uit een buizenstelsel voor de afvoer van 

hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater. 
6
 Aansluitleiding: het geheel bestaande uit het particulier riool, het aansluitpunt en de 

perceelaansluitleiding. 


