
 

                                                                                               

Aanvraagformulier Rioolaansluiting  
ten behoeve van een nieuwe aansluiting.  

 

Gegevens aanvrager 

Naam   :_____________________________________________________ 

Straat + huisnr.  :_____________________________________________________ 

Postcode + plaats :_____________________________________________________ 

Telefoonnr.  :_____________________________________________________ 

Email   :_____________________________________________________ 

 

Gegevens bouwlocatie  

Omschrijving  :_____________________________________________________ 

Bouwadres  :_____________________________________________________ 

Postcode + plaats :_____________________________________________________ 

 

 

Reden voor aansluiting :  0 nieuwbouw of verbouwing 

     

Type lozing:    0 afvalwater 

    0 regenwater 

    0 drainage 

    0 anders, namelijk ________________________________ 

 

 

Plaats:_____________  datum: __________________ 

 

 

 

 

 

Handtekening: _______________________________ 

 

 

 

 



Toelichting:  

In principe moet regenwater en drainagewater verwerkt worden op eigen terrein. In de 

praktijk komt dit er op neer dat dit geloosd wordt op een nabij gelegen sloot. Als dit niet 

kan mag het worden aangeboden aan de gemeente. 

In bepaalde delen van de gemeente ligt drukriolering. Hierop mag uitsluitend afvalwater 

geloosd worden. 

  

De gemeente zorgt voor een aansluitpunt op het openbare rioolstelsel binnen de 

perceelgrens van uw gebouw. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de 

riolering. 

 

Er zijn 2 soorten rioolstelsels: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. De 

gemeente streeft naar ombouw van de gemengde stelsels naar gescheiden stelsels. Bij 

nieuwbouw dient u daarom, ongeacht wat voor soort riool er in de straat ligt, het 

afvalwater gescheiden aan te bieden aan de gemeente, dus voor de afvoer van zowel het 

vuile water als het regenwater een aparte leiding. 

 

Kosten 

De kosten bedragen worden geheven overeenkomstig de geldende legestabel, ter indicatie 

in 2022 is dit € 698,45  voor een standaardaansluiting. 

Een standaardaansluiting is een aansluiting op de bestaande gemeentelijke riolering, 

waarvoor de nodige voorzieningen in de openbare weg reeds aanwezig zijn, en de 

aansluiting kan worden gerealiseerd tot een standaardlengte van maximaal 6 m1 en een 

standaarddiameter van 125 mm. Hiervan is uitgezonderd een standaardaansluiting binnen 

uitbreidingsplannen, voor zover het een aansluiting betreft ten behoeve van de eerste 

ingebruikname van het betreffende perceel en voor zover de gemeente Opmeer de 

bouwgronden exploiteert. 

  

Voor een andersoortige aansluiting brengen wij de werkelijke kosten in rekening. Een 

andersoortige aansluiting is een aansluiting op de bestaande gemeentelijke riolering, niet 

zijnde een standaardaansluiting. 

 

 


