Aanvraagformulier
rioolaansluiting
Gemeente Gouda
T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:
• het gebruik van dit formulier (deel A)
• definities van bepaalde begrippen (deel B)
• de behandelprocedure van uw aanvraag (deel C)
• de technische eisen aan uw rioolaansluiting (deel D)
• de kosten voor een rioolaansluiting (deel E)

1.

Contactgegevens

1a.

Gegevens van de aanvrager
achternaam*:

voorletters*:

straat*:		

huisnr.*:

postcode*:
telefoon overdag*:

toevoeging:

woonplaats*:
telefoon 's avonds:

e-mail:

1b.

Gegevens van de opdrachtgever
(de aansluiting komt voor rekening van deze persoon) (alleen invullen indien dit afwijkt van de aanvrager)
achternaam:

voorletters:

straat:		

huisnr.:

postcode:
telefoon overdag:

toevoeging:

woonplaats:
telefoon 's avonds:

e-mail:

2.

Algemene gegevens van de rioolaansluiting

2a.

Locatie van het aan te sluiten pand of perceel
straat:		

huisnr.:

toevoeging:

postcode:
Indien huisnummer/postcode nog niet zijn toegekend:
kadastraal perceelnummer: Gemeente Gouda, Sectie:

toevoeging:

Bezoekadres:
Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Correspondentieadres:
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

*) Deze velden verplicht invullen.

telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
187541.01

2b.

Soort aansluiting (kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk)
aanvraagplichtig (artikel 3 lid 2):
nieuwe rioolaansluiting
wijzigen bestaande rioolaansluiting
tijdelijke rioolaansluiting voor de periode van:

tot en met:

meldingsplichtig (artikel 3 lid 3):
vervangen bestaande rioolaansluiting waarin nog geen ontstoppingsvoorziening zit
buiten gebruik stellen bestaande rioolaansluiting

2c.

Categorie van het op het riool te lozen afvalwater
(kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk)
hemelwater (afkomstig van perceelverharding en/of de dakvlakken van de daarop staande panden)
vuilwater (huishoudelijk)
gemengd (huishoudelijk vuilwater en hemelwater) (alleen bij vervangen, wijzigen of buiten gebruik stellen)
grond-/drainagewater
bedrijfsafvalwater (vul ook de gegevens in vak 3 in)

2d.

Type aan te sluiten pand/perceel (kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk)
woonhuis
terreinafwatering
horecapand
bedrijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden waarvoor geen vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig is
bedrijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden waarvoor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig is
winkelpand
bouwkeet
anders, namelijk:

2e.

Gewenste aansluitdatum

(toelichting: Houd rekening met een behandeltermijn van maximaal 8 weken

vanaf moment van indienen aanvraag tot de aansluitdatum)
Op welke datum wilt u kunnen beschikken over de rioolaansluiting?*

3.

Specificatie bedrijfsafvalwater (alleen invullen indien u bij 2c 'bedrijfsafvalwater' heeft aangekruist, zo niet:
ga direct door naar 4).
Toelichting: Geef hier aan of niet verontreinigd water, zoals schoon regenwater, koelwater, bronneringswater en/of
verontreinigd water zoals huishoudelijk of industrieel afvalwater zal worden afgevoerd, volgens eisen vastgesteld in
de vergunning van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
aard af te voeren vloeistoffen:
gemiddelde hoeveelheid af te voeren vloeistoffen

(m3/uur):

maximale hoeveelheid af te voeren vloeistoffen (zgn. pieklozing)

(m3/uur):

frequentie van de pieklozingen
gemiddelde duur van de pieklozing

(aantal keren per 24 uur):
(uur):

indicatietijdstip(pen) van de pieklozing(en):

*) Deze velden verplicht invullen.
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4.

Toe te voegen bijlage
Toelichting: Als bijlage bij de aanvraag dient U een schets aan te leveren. Hierop geeft u de gewenste ligging aan van
het particuliere deel van de rioolaansluiting. Op basis van deze schets kan de gemeente bekijken of in de nabijheid een
gemeentelijk riool aanwezig is waarop wij uw perceel kunnen aansluiten. Ook kan de gemeente beoordelen of de aanleg
van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting technisch uitvoerbaar is. Als de omstandigheden daar aanleiding toe
geven, kan de gemeente in overleg met de aanvrager aanpassingen doorvoeren in de door aanvrager gewenste situatie.

Omschrijving bijlage (geef hier aan welke bijlage(n) u aan deze aanvraag heeft toegevoegd)

hoe het perceel (= het terrein dat bij u in eigendom is) dat u op de riolering wilt aansluiten, ligt ten opzichte van
de dichtstbijzijnde openbare ruimte (die in eigendom is bij de gemeente)
waar precies op het perceel de panden of woningen staan die u op de riolering wilt aansluiten
gewenst leidingverloop van het particuliere deel (= op het perceel) van de rioolaansluiting(en)
de plaats waar u het particuliere deel van de rioolaansluiting wilt aanbieden op de perceelgrens
(= grens tussen eigen terrein en gemeentelijk grondgebied)
plaats van de vetvangput op het perceel of in het pand (alleen bij horeca)
per rioolaansluiting de diameter van de leiding en de categorie (conform 2c) van het te lozen water
(voor eengezinswoningen is dit 125 milimeter)
schaal van de situatieschets is ca. 1 : 500 (dit betekent dat 1 cm op tekening in werkelijkheid 5 meter is)

5.

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen
van de “aansluitverordening riolering Gouda 2015” en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Hij/zij verplicht zich te houden aan deze verordening en overige regelgeving betreffende aanleg en gebruik van de
aansluiting(en) op gemeentelijke riolering.

5a.

Aanvrager
naam*:		handtekening*:
plaats*:
datum*:			

5b.

Opdrachtgever (indien van toepassing)
naam:		

handtekening:

plaats:
datum:					

Printen

Indienen van de aanvraag (dit kan analoog of digitaal)
Voordat u de aanvraag kunt indienen, moet u het ingevulde aanvraagformulier rechtsgeldig ondertekenen.
Als u het formulier digitaal hebt ingevuld, moet u dit eerst uitprinten en daarna ondertekenen.
Analoog indienen
U stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voorzien van de bijlage(n) naar:
Gemeente Gouda, afdeling Beheer openbare ruimte, Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Digitaal indienen
U scant het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlage(n) in, waarna u het PDF-bestand
per e-mail stuurt naar: gemeente@gouda.nl.
*) Deze velden verplicht invullen.
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toelichting bij het aanvraagformulier rioolaansluiting
A.

Algemeen
A1. Gebruik van dit formulier
Dit formulier gebruikt u voor:
a) het aanvragen van de aanleg of wijziging van een (tijdelijke) rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering;
b) het melden van de vervanging of het buiten gebruik stellen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke
riolering;
op grond van de “aansluitverordening riolering Gouda 2015”.
U kunt dit formulier digitaal invullen via de website en dit ingevulde exemplaar voor eigen gebruik in PDF-formaat opslaan op uw eigen computer. U kunt het formulier ook blanco printen en handmatig invullen.
Gebruik bij het handmatig invullen van het formulier een zwart- of blauwschrijvende balpen en schrijf in blokletters.
Bel 140182 indien u vragen heeft tijdens het invullen van het formulier of als u een analoog formulier toegestuurd wilt krijgen.

A.2. Reikwijdte van deze aanvraag
Deze aanvraag heeft alleen betrekking op de fysieke rioolaansluiting op het gemeentelijk riool.
Sommige lozingen op het gemeentelijk riool zijn meldings- of vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Dit betreft meestal de lozing van bedrijfsafvalwater. Bel 140182 als u hierover meer wilt weten.
Voor woningen en gewone kantoorpanden is zo’n melding of vergunning meestal niet nodig.
Voor het werken aan het gedeelte van de particuliere deel van de rioolaansluiting dat in gemeentelijk grondgebied ligt is een melding verplicht en zijn de ‘Standaard voorwaarden Graafwerkzaamheden’ van de gemeente
Gouda van toepassing (zie hiervoor de leden 18 en 20 van artikel 3 uit de ‘Aansluitverordening riolering Gouda
2015’.

A.3. Gescheiden afvoeren dus ook gescheiden aanbieden
De gemeente Gouda bouwt haar huidige rioolstelsel om naar een gescheiden rioolstelsel. We voeren schoon
en vervuild water zoveel mogelijk apart af via daarvoor bestemde buizen. Het vuile afvalwater en het schone
regen- of grondwater moet u dus ook van elkaar scheiden. U biedt elke soort apart aan (ook bij een tijdelijke
aansluiting) op de perceelgrens.

B.

Definities (ontleend aan artikel 1 uit de “aansluitverordening riolering Gouda 2015”)
rioolaansluiting: deel van de riolering dat de waterdichte verbinding vormt tussen het pand of perceel en het
gemeentelijk riool. Dit kan zijn via een verbinding waarop slechts één pand of perceel is aangesloten of via een
verbinding van een verzamelaansluiting waarop meerdere panden of percelen zijn aangesloten.
gemeentelijk deel van de rioolaansluiting: het deel van de rioolaansluiting van de ontstoppingsvoorziening tot
het gemeentelijk riool, inclusief de ontstoppingsvoorziening. Bij afwezigheid van een ontstoppingsvoorziening is
de gehele rioolaansluiting particulier.
particuliere deel van de rioolaansluiting: het deel van de rioolaansluiting van het pand of perceel tot de ontstoppingsvoorziening of, indien er geen ontstoppingsvoorziening aanwezig is, de gehele rioolaansluiting tot aan het
gemeentelijk riool.
ontstoppingsvoorziening: een, in opdracht van de Gemeente Gouda aangebrachte put of een hulpstuk met deksel van waaruit de werking van de rioolaansluiting kan worden gecontroleerd en waarop de belanghebbende het
particuliere deel van de rioolaansluiting dient aan te sluiten.
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C.

Aanvraag- en behandelprocedure: te doorlopen stappen
1

U vult minimaal de verplichte velden van de onderdelen 1, 2, 4 en 5 op het aanvraagformulier in. Als u een
rioolaansluiting aan wilt vragen voor vergunningplichtige lozing van bedrijfsafvalwater vult u ook onderdeel 3 in.
2 U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier voorzien van de bijlage(n) naar Gemeente Gouda, afdeling Beheer openbare ruimte Postbus 1086, 2800 BB Gouda of u scant het ingevulde en ondertekende
formulier en de bijlage(n) in en stuurt het PDF-bestand naar gemeente@gouda.nl.
3 U of uw opdrachtgever ontvangt een factuur voor de legeskosten voor het behandelen van de aanvraag
t.b.v. de aanleg of wijziging van een rioolaansluiting.
4 Na betaling van de legeskosten beoordeelt een medewerker van de gemeente Gouda uw aanvraag. Deze
moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. De aangevraagde rioolaansluiting moet voldoen aan de regels in
de Aansluitverordening riolering Gouda 2015, de Wet milieubeheer, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en
andere relevante wet- en regelgeving.
5 Er wordt een afspraak met u gemaakt om samen met u de situatie ter plaatse te bekijken.
6 Als de aangevraagde rioolaansluiting technisch niet uitvoerbaar blijkt, dan bekijkt de medewerker van de
gemeente samen met u welke aanpassingen binnen het perceel mogelijk zijn om de rioolaansluiting wel te
kunnen maken.
7 De gemeente werkt het ontwerp van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting uit en legt dit aan u voor.
Hierbij zit ook een overzicht van de door u of uw opdrachtgever te betalen aanlegkosten.
8 Indien u of uw opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp en de aanlegkosten legt de gemeente het
gemeentelijk deel van de aansluiting aan. Nabij de perceelgrens of op het gemeentelijk riool plaatst de gemeente een ontstoppingsvoorziening. U krijgt van de gemeente een kopie van een situatieschets waarop de
locatie van de ontstoppingsvoorziening staat.
9 U of uw opdrachtgever ontvangt een factuur voor de aanlegkosten van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting.
10 Op de ontstoppingsvoorziening sluit u het particuliere deel van de rioolaansluiting aan. U bent namelijk zelf
verantwoordelijk voor de aanleg van dit deel van de rioolaansluiting. Indien u dit wenst, kunt u de gemeentelijke aannemer vragen een separate offerte bij u in te dienen voor de aanleg van het particuliere deel van
de rioolaansluiting. Vervolgens kunt u, na uw goedkeuring van deze offerte, opdracht verstrekken voor de
uitvoering van deze werkzaamheden.

D.

Van toepassing zijnde technische eisen, voorwaarden en uitgangspunten
Het particuliere deel van de aansluiting moet hier (ook) aan voldoen.
D-1.
Aansluitingen onder vrij verval
		
NEN3215:2011 nl: Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen
		
Toe te passen leidingen: PVC sterkteklasse SN8
		
Kleur vuilwateraansluiting: oranjebruin (RAL 8023)
		
Kleur hemelwateraansluiting: stofgrijs (RAL 7037)
D-2.
		
		
		

E.

Aansluitingen onder druk
Afhankelijk van de situatie gelden er specifieke eisen, voorwaarden en uitgangspunten.
Bij dit type aansluiting vindt altijd overleg plaats tussen aanvrager en gemeente om de aansluiting te
ontwerpen en aan te leggen.

Kosten
Voor het aanleggen of wijzigen van een (tijdelijke) rioolaansluiting brengt de gemeente de volgende kosten bij u
of uw opdrachtgever in rekening:
a) legeskosten, voor het in behandeling nemen van elke rioolaansluiting die is opgenomen in de aanvraag.
Bijvoorbeeld: dit betekent dat u twee keer de legeskosten moet betalen indien u een hemelwater- en een
vuilwaterrioolaansluiting heeft aangevraagd;
b) aanlegkosten, bestaande uit kosten van de gemeente voor voorbereiding, administratie en toezicht,
arbeidskosten van de aannemer, inzet materieel en de benodigde materialen. De aanlegkosten worden met
u verrekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
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Soort aansluiting

Door gemeente in rekening te brengen kosten
voor het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting

nieuwe rioolaansluiting, zowel tijdelijk als permanent
(aanvraag)

• legeskosten
• aanlegkosten

wijzigen bestaande rioolaansluiting (aanvraag)

• legeskosten
• aanlegkosten

vervangen bestaande rioolaansluiting zonder ontstoppingsvoorziening (melding)

• geen legeskosten
• geen aanlegkosten

buiten gebruik stellen bestaande rioolaansluiting
(melding)

• geen legeskosten
• geen verwijderkosten
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