
 
 
 
 
 
 

 
AANVRAAGFORMULIER 

EXPLOITATIEGEBIED VOLGERLANDEN, 2023 
  

Voor het realiseren van rioolaansluitleidingen op het Gemeentelijk Rioolstelsel ter plaatse 
van het exploitatiegebied binnen de wijk De Volgerlanden 

 
Aanvrager     : ______________________________________ 
 
Adres                : ______________________________________ 
 
Postcode            : ______________________________________ 
 
Woonplaats         : ______________________________________ 

(naar bovenstaand adres zal de nota verzonden worden!) 

 
verzoekt, vanaf de erfgrens, een nieuwe aansluiting(en) op het gemeentelijk rioolstelsel tot 
stand te brengen ten behoeve van het pand: 
 
straat en huisnummer : ______________________________________ 
 
bouwcomplex          : ______________________________________ 

 
 
Bij deze aanvraag moet een tekening gevoegd worden met daarop de binnenshuisriolering-
verloop vanaf het aan te sluiten pand en de rioolaansluitleiding op eigen terrein.  
 
Ondergetekende zal de hieraan verbonden kosten, na ontvangst van de schriftelijke, gedag-
tekende kennisgeving van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op bovengenoemd adres, 
uiterlijk 1 maand na dagtekening van de kennisgeving voldoen. 
 
De kosten van de schoonwateraansluitleidingen zijn :__ x € 550,00 = €                    . 
De kosten van de vuilwateraansluitleidingen zijn  :__ x € 550,00= €                    . 

(het totaal aantal aansluitleidingen per woning c.q. project vermelden.) 
 

    Totaalbedrag  = €                    totaal 
 
ATTENTIE! Drainageaansluitingen vallen niet onder het vastgestelde aansluittarief van het ex-
ploitatiegebied en dienen separaat op basis van offerte te worden aangevraagd. 
   

    
Aanvrager verzoekt het werk bij voorkeur uit te laten voeren* 

op:___________________________________________(datum*/**/***)  
*  bij voorkeur 6-8 weken voor oplevering pand 
** aanvraagdatum en aanlegdatum dienen niet langer dan 12 maanden uiteen te liggen 
*** aanlegdatum dient te vallen binnen de van kracht zijnde verordening (Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2022) 

 

_________________________, _______________________, 2023 
(plaats)   (datum) 

 
     (handtekening aanvrager) 

naam:____________________    
     ------------------------------------- 
 

telefoon:__________________ e-mailadres:___________________________(in blokletters) 
 

(niet in te vullen door de aanvrager) 
 

uitvoering d.d.:____________     naar GBD  d.d.:___                    Paraaf:_______         rioolaansluitingen:  60110102 - 34099 i 



Technische voorschriften voor nieuw- en bestaande bouw t.a.v. de buitenriolering op erven 
en terreinen (afkomstig uit het Bouwbesluit 2012) : 
 
Artikel 6.18 Gebouwaansluiting 
1. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uit-
wendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.  

2. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen 
erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dicht-
heid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.  

3. Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:  
a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;  

b. heeft een vloeiend beloop;  

c. is waterdicht;  

d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en  

e. bevat geen beer- of rottingput.  
4. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een gebouwaansluiting voldoet aan:  
a. NEN 7002;  

b. NEN 7003;  

c. NEN 7013;  

d. NEN-EN 1401-1;  

e. NEN-EN 295-1;  

f. NEN-EN 295-2, en  

g. NEN-EN 295-3.  
5. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:  
a. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in 
artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, 
op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in 
artikel 6.16 op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan 
wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;  

b. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwe-
zig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke 
plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als 
bedoeld in artikel 6.17 op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk 
dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en  

c. of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluitingmoeten worden aangebracht om het functioneren van 
de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het 
transport van afvalwater te waarborgen.  
 
 
 
 
Dit aanvraagformulier opsturen aan : 
 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Afdeling Beheer Openbare Ruimte 
Postbus 34 
3340 AA  HENDRIK-IDO-AMBACHT 


