AANVRAAGFORMULIER RIOOLAANSLUITING
(origineel formulier uiterlijk 6 weken voor de gewenste aansluitdatum indienen)
1. Gegevens van de aanvrager
(Bedrijfs-) naam
Contactpersoon
Adres
Postcode / plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mail
2. Gegevens van de eigenaar
(indien de aanvrager van de rioolaansluiting niet de eigenaar van het perceel is)
(Bedrijfs-) naam
Contactpersoon
Adres
Postcode / plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mail
3. Gegevens voor een rioolaansluiting van het perceel (aankruisen wat van toepassing is)
 Adres van de eigenaar
 Anders, n.l.:
Adres
Postcode

Plaatsnaam

De aansluiting betreft:

 Permanente aansluiting

PAPENDRECHT

 Tijdelijke aansluiting

Aantal:

aansluiting(en) huishoudelijk afvalwater met diameter van

mm.

Aantal;

aansluiting(en) bedrijfsafvalwater met diameter van

mm.

Aantal:

aansluiting(en) regenwater met diameter van

mm.

Aantal:

aansluiting(en) grondwater met diameter van

mm.

In tweevoud bijgevoegd rioleringstekening(en) met nummer:
De aansluiting(en) wordt gewenst op de volgende datum:
4. Ondertekening
De aanvrager verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier dat hij/zij akkoord met de
verordening eenmalig rioolaansluitrecht en de toelichting voor het aanvragen van een rioolaansluiting.
Datum
Plaats
Handtekening
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(niet in te vullen door de aanvrager)

Uitvoering d.d.___________; naar GBD d.d.:_______________; rekening kan uit! Paraaf:_________

Toelichting voor het aanvragen van een rioolaansluiting
Wat is een (tijdelijke) rioolaansluiting?
1. Een rioolaansluiting is een verbinding tussen het hart van de gemeentelijke riolering en de
riolering op particulier terrein, particulier terrein = 0,50 m vanaf de perceelgrens. Indien de gevel
van het pand direct grenst aan de perceelgrens, geldt het aantal strekkende meters van het hart
van de hoofdrioleringsbuis tot aan de perceelgrens.
2. Een tijdelijke aansluiting is een rioolaansluiting voor tijdelijke bebouwing (bouwkeet, e.d.) die voor
een aan te geven periode wordt verleend. Deze maximale periode is drie jaar.
De rioolaansluiting mag NIET door, dan wel NAMENS, de aanvrager in eigen beheer aangelegd
worden.
Hoe vraag je een rioolaansluiting op de gemeentelijk riolering aan?
1. met het aanvraagformulier rioolaansluiting.
Aan welke eisen dient het aanvraagformulier rioolaansluiting te voldoen?
1. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien het aanvraagformulier volledig door de
aanvrager is ingevuld en ondertekend.
2. Bij de aanvraag moet een tekening worden toegevoegd waarop het leidingenverloop van de
rioolaansluiting binnen het perceel tot aan de gevel nader is aangegeven. Indien er geen tekening
wordt bijgevoegd, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
3. Het aanvraagformulier en bijbehorende tekeningen dienen uiterlijk zes weken voor de gewenste
aansluitdatum te worden ingediend.
4. Na het invullen van dit formulier kunt u het inleveren bij de publieksbalie of per post opsturen naar
de gemeente Papendrecht. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.
Bezoekadres:
Postadres:
Gemeente Papendrecht
Gemeente Papendrecht
Afdeling Beheer en Uitvoering
Afdeling Beheer en Uitvoering
Postbus 11
Markt 22
3350 AA PAPENDRECHT
3351 PB PAPENDRECHT
Telefoon:
De afdeling Beheer en Uitvoering is telefonisch bereikbaar onder 14078.
Wat zijn de kosten voor de aanleg van een (tijdelijke) rioolaansluiting?
1. Een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering met een diameter tot en met Ø160 mm:
Lengte
Zonder bovenliggende verharding
Met bovenliggende verharding
in meters
 6 m1
 640, 840,> 6 m1
 640,- +  45,- per strekkende meter of
 840,- +  85,- per strekkende meter of
gedeelte daarvan bij een aansluitlengte
gedeelte daarvan bij een aansluitlengte
boven zes meter.
boven zes meter.
2. Een tijdelijke rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering met een diameter tot en met Ø160
mm:
Lengte
Zonder bovenliggende verharding
Met bovenliggende verharding
in meters
 6 m1
 818, 1.246,> 6 m1
 818,- +  61,- per strekkende meter of
 1.246,- +  146,- per strekkende meter
gedeelte daarvan bij een aansluitlengte
of gedeelte daarvan bij een aansluitlengte
boven zes meter.
boven zes meter.
3. Een (tijdelijke) rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering met een diameter groter dan Ø160
mm:
Het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt
uit een begroting die der zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.
Als de begroting is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Voor welke rioolaansluiting werkzaamheden dient de aanvrager zelf zorg te dragen?
1. Daar waar de rioolaansluiting het pand verlaat moet door de belanghebbende (= aanvrager c.q.
eigenaar) een flexibel overgangsstuk worden toegepast dat een minimale zetting kan opnemen
van 35 cm.
2. Het onderhoud van de totale rioolaansluiting, vanaf het gebouw tot aan het hoofdriool en/of
oppervlaktewater, berust bij de belanghebbende (= aanvrager c.q. eigenaar) van de
desbetreffende perceel/percelen. In het geval dat ten behoeve van het onderhoud opgraving in de
openbare grond noodzakelijk is, moet vooraf toestemming worden gevraagd bij de afdeling
Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht. Deze toestemming moet worden
aangevraagd door middel van het aanvraagformulier “Aanvraag vergunning/instemming kabels en
leidingen in de openbare ruimte” deze is te vinden op de website van de gemeente (home /
digitaal loket / overzicht producten).
3. Wanneer er sprake is van een verstopping, dient de belanghebbende (= aanvrager c.q. eigenaar)
eerst te onderzoeken of deze verstopping zich bevindt op eigen terrein door het opgraven en
openen van het ontstoppingsstuk. Wanneer er water staat in het ontstoppingsstuk is er
waarschijnlijk sprake van een verstopping in de gemeentelijke riolering en men dient dan de
gemeente te waarschuwen. Wanneer het ontstoppingsstuk droog is, is er sprake van een
verstopping op eigen terrein en dient men zelf zorg te dragen voor het ontstoppen.
4. U dient na het beëindigen van het gebruik van de tijdelijke aansluiting, dit door te geven aan de
afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Papendrecht zodat de leiding kan worden
verwijderd.

