
Voor het afvoeren van ‘huishoudelijk’ afvalwater op de gemeentelijke riolering is een aansluiting nodig. Voor een
nieuwe rioolaansluiting kunt u met dit formulier een aanvraag indienen bij de gemeente Buren, afdeling Ruimte.
Houdt u rekening met een behandelprocedure van minstens 6 weken.

Datum aanvraag:

1. Gegevens van de aanvrager

KvK-nummer: Vestigingsnummer:

Achternaam of Naam Bedrijf:

Voorletter(s): Tussenvoegsel(s):

Straatnaam:

Huisnummer: Huisletter of toevoeging:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2. Aanvraag rioolaansluiting voor het perceel

Adres ...................................................................................
Postcode en woonplaats ................................. .................................................
Kadastraal bekend als Kad.gem.: ................ Sectie: ....... Nr: .......................
De aansluiting is ten behoeve van een: woning
(aankruisen wat van toepassing is) bedrĳfspand

Aanvraagformulier Rioolaansluiting
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3. Gegevens van de eigenaar
(Indien de aanvrager van de rioolaansluiting niet de eigenaar van het perceel is)
Naam en voorletters (of bedrijfsnaam) ..................................................................................
indien bedrijf: vertegenwoordigd door ..................................................................................
Adres ...................................................................................
Postcode en woonplaats ...................................................................................
Telefoonnummer en eventueel 06-nummer ...................................................................................
E-mailadres ...................................................................................

4. Procedure aanvraag rioolaansluiting
Na ontvangst van het Aanvraagformulier Rioolaansluiting neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
Een medewerker Riolering en Waterbeheer van de afdeling Ruimte beoordeelt uw aanvraag. U ontvangt zo
spoedig mogelijk van de gemeente een brief met de beslissing over de rioolaanvraag. Bij goedkeuring van de
aanvraag ontvangt u met deze brief een nota van de kosten voor het realiseren van de rioolaansluiting. U wordt
dan tevens geïnformeerd over de vervolg procedure van de daadwerkelĳke aansluiting.
De gemeente Buren verstrekt na ontvangst van de betaling de opdracht aan de aannemer die de
werkzaamheden voor deze aansluiting uitvoert. Na realisatie van de rioolaansluiting ontvangt u een tekening met
het ontstoppingsstuk gemeten vanuit de gevel van uw huis.

5. Toelichting aanvraag rioolaansluiting
Rioolaansluiting
Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein vanaf de
perceelgrens. Op de perceelgrens wordt een zgn. ontstoppingsstuk of erfscheidingsstuk geplaatst. Na realisatie
van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting kunt u uw afvoeren van huishoudelijk afvalwater hierop
aansluiten. Die aansluiting wordt door een medewerker van de gemeente Buren gecontroleerd.

Kosten aanleg rioolaansluiting
De kosten voor de aanleg van een rioolaansluiting worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Voor
aansluiting op het vrijverval rioolsysteem kunt u normaal gesproken een bedrag verwachten van ongeveer
€ 2.000,-.
Als een aansluiting op de drukriolering noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het buitengebied), kunnen de kosten
oplopen tot ongeveer € 10.000,-. In dat geval wordt er namelĳk een pompput met toebehoren bij de woning
geplaatst. De stroom voor de pomp wordt betrokken uit het aan te sluiten pand.
Voor aansluiting op de drukriolering is het ook noodzakelijk dat er een zakelijk recht gevestigd wordt.

Huishoudelĳk afvalwater en hemelwater
De gemeente Buren wil bij nieuwe rioolaansluitingen de aanvoer van hemelwater van dak en terrein naar het
riool zo veel mogelĳk beperken. Het relatief schone regenwater hoort eigenlĳk niet naar de riolering te stromen,
maar moet waar mogelijk naar een sloot of greppel. Een andere mogelijkheid is om regenwater in de bodem te
laten zakken of op te vangen en opnieuw te gebruiken.
Wanneer het niet mogelijk is om het hemelwater apart af te voeren, moet het hemelwater apart van het
huishoudelijk afvalwater bij de perceelgrens worden aangeboden.

6. Ondertekening
Ondergetekende, de aanvrager, heeft kennis genomen van bovenstaande en stemt daarmee in.

Plaats: ............................................ Datum: ..............................................................
Handtekening:............................................
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7. Verzendinstructie
Na het invullen van dit formulier kunt u het inleveren bij het publiekscentrum of per post opsturen naar de
Gemeente Buren. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.

Postadres:
Gemeente Buren
Afdeling Ruimte
Postbus 23
4020 BA MAURIK

Bezoekadres:
De Wetering 1
4021 VZ MAURIK

Aanvullende gegevens per formulier
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