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Formulier  
 

Melding totstandbrenging, wijziging of beëindiging rioolaansluiting  

(Hoofdstuk 3, afdeling 3 Rioolaansluiting, Verordening Fysieke Leefomgeving) 

 

Met dit formulier doet u een melding als bedoeld in artikel 3.11 van de Verordening Fysieke 

Leefomgeving (VFL) voor de totstandbrenging, wijziging of beëindiging van een rioolaansluitleiding 

op het openbaar riool. De regels hiervoor vindt u in hoofdstuk 3, afdeling 3, van de VFL.  

 

De melding kan uitsluitend middels dit formulier schriftelijk of digitaal worden ingediend bij 

Gemeente Bergen (L). De melding dient uiterlijk 6 weken voor uitvoering van de werkzaamheden 

gedaan te worden. 

 

De kosten van de werkzaamheden in de openbare ruimte die zijn verbonden aan de 

totstandbrenging, wijziging of beëindiging van een aansluitleiding op het openbaar riool, zijn altijd 

voor rekening van de melder. De melder ontvangt hiertoe een kostenraming van de gemeente. 

Deze werkzaamheden worden altijd door of namens de gemeente uitgevoerd. Opdracht hiervoor 

wordt gegeven na ontvangst van betaling. 

 

Voor overige voorwaarden wordt verwezen naar hoofdstuk 3, afdeling 3, van de VFL. 

De VFL is terug te vinden via de onderstaande link: 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR677823/1#d38861760e651. 

 

1. Gegevens van de meld(st)er 

 

Naam (rechtspersoon1):   _____________________________________________ 

Burgerservicenummer:   _____________________________________________ 

KvK-nummer:    _____________________________________________ 

Hoedanigheid1:    _____________________________________________ 

Adres:     _____________________________________________ 

Postcode + woonplaats:  _____________________________________________ 

Telefoonnummer:   _____________________________________________ 

E-mailadres:    _____________________________________________ 

 

Ik ben: 

  Eigenaar 

  Huurder 

  Anderszins, namelijk  _____________________________________________ 

 

2. Lokale en kadastrale aanduiding van het perceel 

 

Adres:     _____________________________________________ 

Postcode + woonplaats:  _____________________________________________ 

Kadastrale aanduiding:   _____________________________________________ 

 

3. Aanleiding voor de totstandbrenging, wijziging of beëindiging van de rioolaansluiting 

 

 

 
1 Indien de melding namens een bedrijf of andere rechtspersoon wordt ingediend, dient u hier de naam te vermelden van degene die 
verantwoordelijk is voor de aanvraag / opdracht en zijn of haar hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijvoorbeeld: de heer J.M.A. Jansen, voorzitter 
schoolbestuur). 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR677823/1#d38861760e651
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4. Soort aansluiting 

 

Bij de gewenste aansluiting gaat het om een: 

 

  Nieuwe lozing 

 Bestaande lozing 

 

5. Duur aansluiting 

 

Het betreft een: 

 

 Permanente aansluiting 

  Tijdelijke aansluiting van (datum) ____________________________ tot en met  

(datum) _____________________________  

 

6. Indieningsvereisten 

 

Bij dit formulier worden de volgende stukken overlegd: 

 

• Een duidelijke situatieschets met daarop aangegeven de bebouwing en ingevulde straat- 

of wegnamen, op een schaal van tenminste 1:1000, waarop staat aangegeven: 

 Het leidingenverloop; 

 De diameter van de leidingen; 

 De hoogteligging op de plaats van het aansluitpunt;  

 Het materiaal op de plaats van het aansluitpunt; 

 De plaats van het ontstoppingsstuk; 

 De kleur van de afzonderlijke afvoerleiding, zowel in particuliere als openbare grond; 

 De wijze waarop de functies van de verschillende leidingen van het particulier riool ter 

plaatse van het aansluitpunt worden gemarkeerd. 

 

• Foto van de bestaande situatie 

 

Aantal bijlagen: _________________________ 

 

7. Kosten en uitvoering 

 

 Het college stelt de kosten van de aanleg van de rioolaansluitleiding inclusief aansluitpunt 

vast op basis van de door het college geraamde werkelijke kosten.  

 De totstandbrenging, wijziging en beëindiging van een rioolaansluitleiding, inclusief de 

aansluiting op het openbaar riool, vindt uitsluitend plaats door of namens de gemeente. 

 De gemeente kan niet worden gehouden tot feitelijke uitvoering over te gaan, voordat de 

verschuldigde geraamde kosten door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan; 

 Indien de kosten voor de aanleg van het openbaar riool, het aansluiten op het openbaar 

riool en de aanleg of wijziging van de rioolaansluitleiding reeds zijn voldaan uit hoofde van 

een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst, worden er 

geen kosten in rekening gebracht. 

 

8. Ondertekening  

 

Datum:   _____________________________________________ 

 

 

Handtekening:  _____________________________________________ 

 

 

  



3 

 

9. Indienen 

 

U kunt deze melding indienen op de volgende twee manieren: 

 

• Per e-mail: info@bergen.nl; 

• Per post: Gemeente Bergen,  

Afdeling Ruimte en Samenleving,  

Postbus 140,  

5854 ZJ Bergen L 

 

 

  

mailto:info@bergen.nl
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Toelichting bij formulier 
 

Voorwaarden en uitvoeringsregels 

 

De belangrijkste voorwaarden en uitvoeringsregels zijn: 

 

1. Water stroomt altijd van boven naar beneden. U moet er dus voor zorgen dat uw rioleringsbuis 

op de erfgrens altijd hoger ligt dan het aansluitpunt van de openbare riolering van de 

gemeente. Ligt uw rioleringsbuis niet hoger dan het aansluitpunt, dan moet u zelf op eigen 

terrein een voorziening (bijvoorbeeld een rioolpomp) maken zodat het water toch kan worden 

afgevoerd. Bij een dergelijke voorziening is de gemeente niet aansprakelijk voor schade op uw 

of andermans perceel én bent u bovendien aansprakelijk voor alle eventuele schade die de 

gemeente kan krijgen als gevolg van een deze aansluiting. 

2. Voor HWA (hemelwaterafvoer) gebruikt u groene PVC-buizen. 

3. Voor DWA (droogweerafvoer = vuil water) gebruikt u grijze PVC-buizen. 

4. Het gemeentelijk beleid is erop gericht “schoon” hemelwater zoveel mogelijk vertraagd af te 

voeren en waar mogelijk te infiltreren in de bodem. Om die reden is het noodzakelijk dat op het 

perceel een voorziening is aangelegd voor opvang en infiltratie van hemelwater zonder een 

overloop naar het gemeentelijk riool. De grootte van deze voorziening moet zijn 60 mm per m2 

verhard oppervlak, dit is 6 m3 per 100 m2. De gemeente kan ontheffing verlenen van deze 

verplichting als van de eigenaar van het gebouw of het perceel redelijkerwijs geen andere wijze 

van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften 

worden verbonden. 

5. Na goedkeuring en betaling maakt de gemeente de aansluiting op het hoofdriool en brengt een 

uitlegger tot de erfgrens aan. Op dat moment is ook uw aansluithoogte bekend en kunt u uw 

riolering op “eigen terrein” aanbrengen. Doe de melding op tijd! Afhankelijk van de situatie kan 

tussen de melding en het realiseren van de aansluiting een termijn van 6 weken benodigd zijn. 

 

Gescheiden rioolstelsel 

 

De gemeente wil (huishoudelijk) afvalwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden opvangen. 

Als regenwater niet apart wordt opgevangen, verdwijnt het in de riolering en wordt het vermengd 

met huishoudelijk afvalwater. Door die grote hoeveelheid water kan de rioolwaterzuivering bij 

hevige regenval de toestroom van regenwater niet verwerken. Rioolwater wordt dan ongezuiverd 

op het oppervlaktewater geloosd.  

 

Om regenwater en afvalwater gescheiden op te kunnen vangen, moet er een gescheiden 

rioleringsstelsel aanwezig zijn. In een deel van de gemeente Bergen is dit al het geval. Daar waar 

dit nog niet zo is, wordt dit in de toekomst gerealiseerd. Wanneer er bij u in de straat een 

gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is, dient u bij het ontwerpen van uw riolering van een 

gescheiden rioolstelsel uit te gaan. Op die manier kan uw perceel straks eenvoudig op een 

gescheiden rioolstelsel worden aangesloten. 

 

Informatie 

 

Informatie kunt u krijgen bij de medewerkers van Water & Riolering via telefoonnummer (0485) 34 

83 83 of 14 0485. U kunt bij de gemeente informatie krijgen over: 

 

• De plaats waar uw rioleringsbuis het perceel moet verlaten, zodat deze eenvoudig op het 

gemeenteriool kan worden aangesloten; 

• Het aantal, soort en diameter van de aansluitingen (HWA- en DWA-aansluiting). 


