
 
 
Aanvraagformulier voor aansluiting op gemeenteriool 
 

Naam                                                                                                                                          M/V 

Adres                                                                                                                                                               _ 

Postcode en Woonplaats                                                                                                                             _ 

Telefoonnummer overdag                                                                                                                           _ 

Emailadres                                                                                                                                                       _ 
 
Ondertekende verzoekt t.b.v. onderstaand perceel een rioolaansluiting aan te brengen voor: 

Adres                                                                                                                                                                 _ 
 
De aanvraag is voor (aankruisen wat voor u van toepassing is)*: 
O het maken van één of meerdere nieuwe rioolaansluitingen 
O het wijzigen van één of meerdere rioolaansluitingen 
O het verwijderen van één of meerdere rioolaansluitingen 
O het maken en eventueel verwijderen van een tijdelijke rioolaansluiting 
 
Geplande datum waarvoor aansluiting(en) gereed moeten zijn                                       _ 
 
Reden van de aanvraag 

_                                                                                                                                                                             _                                                                                                                                                                                    

_                                                                                                                                                                             _    

_                                                                                                                                                                             _    

_                                                                                                                                                                             _    
 
Bijlageninstructie 
Een situatietekening van de riolering van het aan te sluiten perceel moet worden bijgevoegd. 
Let op! Zonder tekening nemen we de aanvraag niet in behandeling! 
 
Ondertekening: 
De aanvrager verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier dat hij/zij akkoord is met de 
vermelde voorwaarden op dit formulier. 
 
Plaats                                                           _       Handtekening                                                                       _ 
 
Datum                                                          _ 
 
Verzendinstructie: 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: 
Gemeente Harlingen 
Team Openbare Werken 
Postbus 10000  
8860HA Harlingen 
 
Of per mail naar info@harlingen.nl 
 
 
 



 
 

 
 
Toelichting en voorwaarden voor aansluiting op het gemeenteriool 
 
1. Beleidsregels 
Op grond van de wet Milieubeheer is elk pand binnen de bebouwde kom verplicht aan te sluiten op 
de riolering. Buiten de bebouwde kom is een rioolaansluiting verplicht wanneer het pand zich binnen 
40 meter van het gemeenteriool bevindt. Vuilwater en regenwater dienen apart te worden 
aangeboden bij de kavelgrens, ook indien nog geen regenwaterstelsel op gemeentelijk terrein 
aanwezig is. Indien een perceel aan oppervlaktewater grenst dient het regenwater naar dit 
oppervlaktewater te worden afgevoerd, met uitzondering van de terreinverhardingen op 
bedrijventerreinen. 
 
2. Voorwaarden  
1. De aansluiting vanaf de erfscheidingsput tot op het hoofdriool wordt door de gemeente Harlingen 
uitgevoerd op kosten van de aanvrager c.q. opdrachtgever. Eveneens wordt op of nabij de 
erfscheiding een erfscheidingsput geplaatst door de gemeente, deze gaat na plaatsing in eigendom 
over naar aanvrager.  

2. Voor ligging, diepte en buisdiameter van het hoofdriool waarop u wilt aansluiten dient contact te 
worden opgenomen met de gemeente Harlingen, team Openbare Werken (riolering), Telefoon 0517-
492222. 

3. Het origineel aanvraagformulier en bijbehorende tekening dienen uiterlijk zes weken voor de 
gewenste aansluitdatum te worden ingediend.  

4. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag bekijkt de gemeente de situatie ter plekke. Op 
basis van het bezoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of aansluiting mogelijk is. 
Eventueel wordt het waterschap om advies gevraagd.  

5. De werkelijke aansluitkosten worden daarna via een offerte aan de aanvrager bekend gemaakt. 
Indien u deze offerte tekent voor akkoord en aan ons retour zend, inclusief uw BSN of KVK nummer, 
nemen wij binnen twee weken contact met u op. Na het realiseren van de aansluiting op het riool in 
het openbaar gebied ontvangt de aanvrager c.q opdrachtgever een factuur van de in de 
akkoordofferte vermelde kosten.  

6. Het gebruik van de bedoelde aansluiting dient te voldoen aan het bepaalde in de gemeentelijke 
verordeningen en de Wet Milieubeheer.  

7. Indien er een lozing in de bodem of op het oppervlaktewater wordt beëindigd, dient het 
bestaande zuiveringssysteem (septictank, zakput, stapelput, etc.) te worden afgekoppeld. Het 
bestaande zuiveringssysteem dient te worden verwijderd of na volledige verwijdering van het 
aanwezige slib te worden opgevuld met schoon bodemmateriaal.  

8. De rioolleiding vanaf de perceelgrens tot aan het gemeentelijk diepriool blijft in beheer van de 
aanvrager. Alleen wanneer uit inspectie blijkt dat het probleem bij de gemeente ligt, dan vergoedt zij 
de kosten.  

9. De aanvrager dient na het beëindigen van het gebruik van een tijdelijke aansluiting dit door te 
geven aan de gemeente Harlingen, team Openbare Werken.  

10. De kosten voor het aanpassen of verwijderen van een bestaande aansluiting zijn voor rekening 
van de aanvrager c.q. opdrachtgever.  
 
 
 
  



3. Aanlegkosten 
Voor de onderstaande rioolaansluitingen wordt een standaardtarief berekend: 

 enkele aansluiting van gemengd riool en maximaal 5 meter bedraagt €1.000,00; 

 dubbele aansluiting vuil- en regenwater van max. 5 meter bedraagt € 1.250,00; 

 de meerkosten van aansluitingen over een afstand van meer dan 5 meter bedragen € 45,00 
per meter voor een enkele aansluiting en € 70,00 per meter voor een dubbele aansluiting; 

 Tarieven zijn inclusief BTW 
Uitzonderingen zijn: 

 aansluitingen met een diameter groter dan 160 mm (bij grote dakoppervlaktes zoals 
loodsen); 

 aansluitingen met een lengte groter dan 40 meter (wanneer u ver van het hoofdriool af 
woont bijv in buitengebied); 

 aansluitingen waarvoor een rioolgemaal nodig is (als water omhoog gepompt dient te 
worden); 

 aansluitingen in bestaand bebouwd gebied waarvan de weg uit asfalt bestaat; 
De gemeente maakt voor u een kostenberekening. Deze wordt u na het in behandeling nemen 
van de aanvraag toegezonden. 

 
3. Vragen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Openbare Werken van de gemeente 
Harlingen via telefoonnummer 0517-492222. 
 


