)1011
Aanvraagformulier voor aansluiting op gemeentelijke riolering

gemeentesLuis

Ondergetekende:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Email adres:

Verzoekt om vergunning tot aansluiting op gemeentelijke riolering :

-

van één woning
van bedrijfspand
van bouwproject met meerdere aansluitingen
Voor wijziging / vervanging / verbetering bestaande rioolaansluiting naar voorzijde
Voor het tijdelijk lozen van grondwater door middel van bronnering

0
0
0
0
0

Informatie van het particulier riool waarvoor de aansluiting wordt gemaakt:
Locatie adres:

Perceel kadastraal bekend:
De riolering op het aan te sluiten perceel bestaat uit:
- Gemengd riool : één afvoer van zowel huishoudelijk afvalwater en hemelwater
Gescheiden riool: twee afvoeren, één voor afvoer van vuilwater DWA en
één voor afvoer van hemelwater HWA (en eventueel grondwater, drainage)
Drukriolering: aansluiting op gemeenteriool met rioolpersleiding
Bronnering hoeveelheid te onttrekken grondwater:

0
0
0
m3/uur

Bronnering periode dat onttrekking / lozing plaats vindt:
Bedrijfsafvalwater hoeveelheid te lozen per uur:
In bijlage toelichten, de aard en samenstelling van de te lozen vloeistoffen en welke
milieumaatregelen u treft.

Bijvoegen situatietekening schaal 1:1000 (of groter) met hier op aangegeven:
-

Het leidingverloop, de hoogteligging en diameters riolering op particulier perceel;
De functie van de riolering of het een gemengd, gescheiden of drukriool betreft;
Voorstel om aansluiting op gemeentelijk riool te realiseren.

Gewenste periode of datum van uitvoering:

Ondertekening:
(handtekening + datum aanvraag)
(zie omgaande)

m3/uur

De Gemeente toetst de aanvraag:

Technisch hoe de aansluiting tot stand kan komen;
Milieutechnisch of de lozing op het openbaar riool verantwoord is;
Of de gegevens bij de aanvraag compleet zijn;
Beoordeeld of er sprake is van een standaardaansluiting?
(Standaardaansluiting : waar het particulier riool onder vrijverval boven op het openbaar
riool kan aansluiten)
Maakt kostenopstelling voor standaard aansluitingen, gebaseerd op tarievenlijst
Privaatrechtelijke heffingen die jaarlijks door het College van B&W vastgesteld wordt;
Voor niet standaard aansluitingen vraagt gemeente prijs op bij civiele aannemer(s). De
kostenopstelling wordt gebaseerd op uitgebrachte offertes;
De kostenopstelling wordt voorgelegd aan de aanvrager/rechthebbende. Indien deze zich
schriftelijk akkoord heeft verklaart, wordt datum gepland voor het maken van de aansluiting.
Bij verbetering van de aansluiting (dat is waar het particulier riool in de huidige situatie
aansluit op het openbaar riool dat ligt in de tuin van de rechthebbende aan de achterzijde.)
en de aanvraag is een verzoek voor aansluiting op het openbaar riool aan de voorzijde dan
bestaat er recht op een gratis aansluiting en subsidie voor de aanpassing van de riolering op
het particuliere perceel, dit ter nadere beoordeling van de gemeente;
de kosten voor de aansluiting is gratis als deze al op andere wijze is verhaald via een
gemeentelijke bouwgrondexploitatie;
Op deze vergunning is de legesverordening van toepassing.

(zie omgaande)

