
 

Informatieformulier rioolaansluiting                                            (toelichting aanvraagformulier) 

 
Gebruikte terminologie 
(hoofd)riolering / vrijverval riolering: het gemeentelijk rioolstelsel, bestaande uit beton of PVC leidingen 
verbonden middels inspectieputten, veelal gelegen in de as van de rijbaan. (is geen drukriolering) 
aansluitleiding: de leiding, gelegen vanaf de hoofdriolering tot aan de perceelsgrens; 
particulier riool: de leiding, lopend vanuit en gelegen tussen een op de riolering aan te sluiten bouwwerk en de 
perceelsgrens incl. het ontstoppingsputje; 
huisaansluiting: de leiding, gelegen tussen de hoofdriolering en het aan te sluiten bouwwerk (omvat het 
particulier riool en de aansluitleiding); 
ontstoppingsput: putje van waaruit verstoppingen in de aansluitleiding kunnen worden verholpen; 

De aansluiting 
De aansluiting bestaat uit het leggen van een aansluitleiding en het aanbrengen van het ontstoppingsputje op 
particulier terrein. De aansluitleiding (incl. ontstoppingsput) wordt door, of in opdracht van, de gemeente 
gelegd. Het particulier riool wordt aangelegd door en op kosten van de eigenaar van het perceel. Het particulier 
riool dient eerst te worden aangelegd. Bij de vergunning ontvangt de aanvrager informatie over de 
hoofdriolering (tekening + hoogtematen). 
Vervolgens zal, na telefonisch contact met Afdeling Beheer Binnendienst(14-0511), de aansluitleiding (incl. 
ontstoppingsput) worden aangelegd. 
 
Wanneer betaalt u eenmalig aansluitrecht  voor de aanleg van de aansluitleiding 
In de volgende situaties bent u, voor de aanleg van de aansluitleiding door de gemeente, aanlegkosten 
verschuldigd: 
- bij de aansluiting van een bestaand bouwwerk op een bestaand hoofdriool, wanneer blijkt dat het hoofdriool 

is aangelegd voor de bouw van het betreffende bouwwerk.  
- bij de aansluiting van een nieuwe bouwwerk op een bestaand riool;  
- bij de aanleg van een extra (tweede) aansluitleiding. 
 
Tarief eenmalige kosten standaard aansluitleiding op vrijverval riool (prijspeil 2021) 
standaardtarief aanlegkosten (perceelsgrens – ((hoofd)riool) tot 5,0 meter : € 666,58 
meerprijs per strekkende meter extra aansluitleiding    : € 54,10 
Bij afwijkende diameter (> 125mm) zal een meerprijs in rekening worden gebracht. 
 
Bijzonderheden: 
- Indien een eigenaar van een bouwwerk dat al op het hoofdriool is aangesloten, verzoekt om een extra (2e )  

huisaansluiting worden de werkelijke aanlegkosten en herstelkosten van het asfalt (indien van toepassing) in 
rekening gebracht.  

- Bij een niet standaard aansluiting, bijvoorbeeld onder asfalt, persing of gestuurde boring (sleufloze techniek, 
waarbij de wegverharding niet wordt opgebroken) of andere situaties die veel afwijken van de 
standaardsituatie zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht; 

In geval van drukriolering: 
Wanneer het huishoudelijk afvalwater afgevoerd moet worden met behulp van een gemaaltje, (bijv. in een 
drukrioleringsgebied / of i.v.m. hoogteligging perceel) dan zijn deze kosten voor de aanvrager die op voorhand 
begroot worden. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.  
tarieven exclusief. 21% BTW 
 

Verstopping van de rioolaansluiting 
Bij een verstopping dient de eigenaar/bewoner van het bouwwerk in eerste instantie zelf het ontstoppingsputje 
op te graven. De gemeente heeft in veel gevallen informatie over de locatie van dit ontstoppingsputje 
(telefoonnummer 14 0511 geen netnummer). Is het ontstoppingsputje leeg dan bevindt de verstopping zich in 
het particulier riool. De eigenaar/bewoner dient dan zelf op eigen kosten voor het ontstoppen van het particulier 
riool te zorgen. Staat het ontstoppingsputje vol dan bevindt de verstopping zich in de aansluitleiding. De 
eigenaar/bewoner dient in dit geval de gemeente te waarschuwen. De gemeente regelt het ontstoppen van de 
aansluitleiding vervolgens op kosten van de eigenaar/bewoner. Blijkt uit nader onderzoek dat de oorzaak van de 
verstopping een gevolg van een ondeugdelijke aansluitleiding is (oorzaak: boomwortelgroei, beschadiging door 
graafwerkzaamheden en onjuiste aanleg), dan zal het defect door en voor rekening van de gemeente worden 
verholpen.  



 

Gemeente Tytsjerksteradiel                                MILIEU EN BEHEER 
Postbus 3 9250 AA Burgum, bezoekadres: Raadhuisweg 7 Burgum  Tel: 14 0511  fax: 0511-460861 email: gemeente@t-diel.nl 
 

Aanvraag voor een rioolaansluiting 
 

Dossiernummer:  

Datum ontvangst:  

1. Gegevens aanvrager 
 

Naam:         

    

Adres:         

    

Postcode, woonplaats:         

    

Telefoon :       E-mail:       

    
 

2. Locatie aan te sluiten bouwwerk 
 

Adres:         

    

Plaats:         

    
De aanvraag heeft 
betrekking op een: 
(aankruisen wat van 
toepassing is) 
 

[   ] bestaande woning* 
 
[   ] nieuwe woning 
 
[   ] bedrijfspand* 

*bouwjaar bestaande woning 
of bedrijfspand: 

_______________________ 

Anders nl. :    

Op hoeveel 
rioolaansluitingen heeft 
deze aanvraag 
betrekking? 
 

 
 
 
Aantal ______ 

  

Wat is de buisdiameter? 
(standaard 125 mm) 

 
 
Buisdiameter ______  mm 
 

  

    

Bijlage: 
 

Situatietekening 1:1000 waarop globaal 
de ligging van het particuliere riool ten 
opzichte van de woning is aangegeven. 

       

 

3. Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat het formulier naar waarheid en volledig is ingevuld. 
  
Datum: Plaats: 

  
  
Handtekening:  

  
 
Betaling vindt plaats door middel van een factuur.  Realisatie van de aansluiting vindt uitsluitend plaats na betaling van de factuur. 
 
Ingevuld en ondertekend versturen naar Gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum t.a.v. afdeling Beheer Binnen of 
ingescand per email t.a.v.: gemeente@t-diel.nl o.v.v. rioolvergunning t.a.v. afdeling Beheer Binnen 


