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Aanvraag rioolaansluitvergunning

1 Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode, plaats en land

Telefoonnummer

Emailadres

2 Als aanvrager een bedrijf is
KvK nummer

Handelsnaam   

Vestigingsnummer  

Eigen kenmerk

Adres           

Postcode, plaats en land

Naam contactpersoon         

Telefoonnummer                     

Faxnummer       

Emailadres                         

Bij het ontbreken van het KvK-nummer (indien aanvrager organisatie of onderne-
ming is), worden legeskosten bij de aanvrager persoonlijk in rekening gebracht.

> lees verder
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3 Gegevens locatie

Adres           

Postcode, plaats en land

4 Als de rioolaansluiting door derden gebeurd
Naam aannemer

Adres           

Postcode en plaats 

Telefoonnummer                     

Emailadres

5 Op de situatietekening (verplicht!) op pagina 3 geeft u aan
• Waar uw riolering het perceel verlaat;
• Op welke diepte het riool ligt;
• De diameter van het riool en kleur leiding;
• Waar en hoe regenwater wordt opgevangen in een hemelwatervoorziening;

6 Op pagina 4 vult u de technische gegevens van de rioolaansluiting in

7 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening

>lees verder
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Technische gegevens rioolaansluiting
De aansluiting is o nieuw o wijzigt

De aansluiting betreft o woonhuis o bedrijf o anders

U gaat het gebruiken 
voor:

op aansluitpunt: U gaat het gebruiken 
voor:

op aansluitpunt:

o huishoudelijk        
afvalwater

A / B / C o hemelwater A / B / C

o bedrijfsafval      
water

A / B / C o drainagewater A / B / C

o bronneringswater A / B / C o koelwater A / B / C

Gegevens aan-
sluiting (altijd 
invullen)

Aansluitpunt A Aansluitpunt B Aansluitpunt C

Diameter aan-
sluitleiding op 
erfgrens

mm mm mm

Materiaal van 
aansluitleiding

pvc/pp/beton/ anders pvc/pp/beton/ anders pvc/pp/beton/ anders

Kleur/markering aansluitleiding

Hoogteligging 
aansluiting 
(+NAP)

m m m

Regenwater van 
dakoppervlak

m2 m2 m2

Regenwater van 
verhard oppervlak

m2 m2 m2

Drainagewater m3/uur m3/uur m3/uur

Netto inhoud 
regenwatervoor-
ziening

m3 m3 m3

Bij een woning 
ook nog invullen:

Afvalwater van 
woningen

stuk stuk stuk

Bij een bedrijf 
ook nog invullen:

Bedrijfsafvalwater m3/uur m3/uur m3/uur

Bronneringswater m3/uur m3/uur m3/uur

Koelwater m3/uur m3/uur m3/uur
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De belangrijkste voorwaarden zijn:
 water stroomt van boven naar beneden. Zorg ervoor dat uw rioleringsbuis op de erfgrens hoger ligt 

dan de openbare riolering van de gemeente;  
 voor hemelwaterafvoer gebruikt u bruine/rode pvc-buizen; 
 voor droogweerafvoer (vuil water) gebruikt u grijze pvc-buizen; 
	 zorg	op	het	perceel	voor	een	voorziening	voor	opvang	en	infiltratie	van	hemelwater	naar	het	

gemeentelijk riool. De capaciteit hiervan is minimaal 3,5 m3 per 100 m2 verhard oppervlak. 
 Een overstort op het gemeentelijk riool is toegestaan maar niet verplicht. Op de website 
 www.waterklaar.nl	zijn	voorbeelden	te	vinden	voor	opvang	en	infiltratie	van	hemelwater.	
	 Een	principedetail	van	infiltratiekratten	onder	de	inrit	is	in	onderstaande	tekening	afgebeeld;	
 de aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt pas tot stand gebracht als de vergunning is 

verleend en de aanlegkosten zijn voldaan. De vergunning blijft 1 jaar na dagtekening geldig. 
 Als de verschuldigde kosten niet binnen dat jaar zijn betaald komt de vergunning van rechtswege 

te vervallen. 

Ligt uw rioleringsbuis niet hoger dan de riolering van de gemeente? 
 u maakt op u eigen terrein een voorziening, bijvoorbeeld plaatsen pomp; 
 de gemeente is niet aansprakelijk voor schade op uw of andermans perceel die het gevolg is 
 van deze rioolaansluiting; 
 u bent verantwoordelijk voor alle schade die de gemeente kan krijgen ten gevolge van deze 
 aansluiting.

Oplevering
Binnen 4 weken na uitvoering dienen duidelijke foto’s van de hemelwatervoorziening en vuilwater-
riolering verstrekt te worden, waarop de ligging van de hemelwatervoorziening ten opzichte van het 
gebouw	en	de	overloopconstructie	is	vastgelegd.	Van	de	infiltrerende/bufferende	hemelwatervoor-
ziening dient ook een duidelijke revisietekening/schets met de hoogteligging/afmetingen/materiaal/
inhoud en een hoogte aanduiding en diameter van de leeg/overloop leiding verstrekt te worden. 
Gegevens sturen o.v.v. rioolaansluiting en adres naar: infopuntdocumentatie@heerlen.nl
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag rioolaansluitvergunning.


