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ALGEMENE BEPALINGEN RIOOLAANSLUITINGEN 
 

 
 

1.   Rioleringswerken in openbare wegen,voet- of fietspaden en in wegbermen, groenstroken en 

dergelijke, die eigendom van de gemeente zijn, worden uitsluitend door de gemeente Rhenen of 

in haar opdracht uitgevoerd. 

 
2.   Aansluiting van een perceel op het gemeentelijk rioolstelsel wordt als gevolg van een gemeentelijke 

aanschrijving, of op verzoek van de eigenaar of gebruiker aangebracht. De te maken kosten zijn in 

principe altijd voor de eigenaar of gebruiker. 

 
3.  Het verzoek moet zijn ingediend ten minste 4 weken voor de datum waarop het uitvoeren van de 

werkzaamheden door de verzoeker wordt gewenst. 

 
4.  Uitvoering wordt ingepland en gestart na ontvangst van de betaling. 

 

 
5.   Voor ieder perceel wordt een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht. 

 

 
6.   Op het terrein van de aanvrager wordt door de gemeente, zo dicht mogelijk bij de 

erfscheiding,een controlepunt aangebracht; dit kan een ontstoppingsstuk of controleput zijn. 

 
7.  Eventueel nog aanwezige septictank(s) en dergelijke dienen, indien alleen het aan te sluiten perceel 

op deze septictank(s) aangesloten is, op deugdelijke wijze verwijdert c.q. buiten werking gesteld te 

worden. 

 
8. Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet, alvorens het op het gemeenteriool 

kan worden aangesloten, door een medewerker van team Remmerden zijn goedgekeurd. Controle 

hierop dient door de belanghebbende(n) tijdig  bij team Remmerden (telefoonnummer 0317-

681690 op werkdagen tussen 8.00 en 9.30 uur) te worden aangevraagd. 

 
9.   De eigenaar of gebruiker van het aan te sluiten perceel dient bij vooruitbetaling de kosten van het 

werk volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW) te voldoen: 

-in onverharde grond € 101,20 per strekkende meter; 

-in wegen met verharding van tegels, klinkers e.d. € 115,-- per strekkende meter; 

-in wegen met gesloten wegdek € 235,-- per strekkende meter; 

De totaalprijs wordt genoemd in de beschikking. 
 

 
10. De hierboven genoemde tarieven gelden uitsluitend voor rioleringen uitgevoerd met behulp van 

p.v.c.-buizen C/J  125 mm. 

 
11. Indien voor de aanleg van de aansluitingen de grondwaterstand verlaagd moet worden (bemaling), 

worden de kosten hiervan apart in rekening gebracht. 



12. Indien de riolering wordt uitgevoerd met behulp van p.v.c.-buizen (/)160 mm worden de tarieven 

zoveel verhoogd als de prijs per strekkende meter van die maat hoger is dan de prijs van p.v.c.-buizen 

(/)125 mm. 

 
13. Bij gemeenschappelijke afvoerleidingen (flatgebouwen), afvoerleidingen met een grotere 

diameter dan (/)160 mm en bi j het plaatsen van een drukrioolgemaal  wordt een 

voorschot in rekening gebracht. Na de uitvoering van de werkzaamheden zullen de werkelijk 

gemaakte kosten worden verrekend c.q. nagevorderd. 

 
14. Kosten van noodzakelijk van gemeentewege aan te brengen controleputten en kosten van het 

eventueel aanpassen van bestaande inspectieputten van de hoofdriolering worden extra in rekening 

gebracht. 

 
15. Voor een rioolaansluiting wordt als lengte de halve straatbreedte ter plaatse in rekening gebracht, 

ongeacht de ligging van het gemeentelijk riool; de straatbreedte  wordt  gemeten vanaf de 

erfscheiding aan de ene zijde van de openbare weg tot de erfscheiding aan de andere zijde, 

loodrecht op de as van de weg. De maximaal in rekening gebrachte lengte bedraagt 6 meter. 

 
16.  Indien er geen hoofdriolering door de straat loopt zullen de daadwerkelijke  kosten op basis van 

nacalculatie worden doorberekend bij de aanvrager. 

 
17. Verstoppingen, welke zich in het in de openbare weg gelegen gedeelte van de aansluitingen 

eventueel voordoen, zullen door de gemeente worden hersteld, nadat door de desbetreffende 

eigenaar het ontstoppingsstuk is opgegraven en hierva n melding is gemaakt. Alle schade aan het 

gemeentelijk deel van de rioolaansluiting, uitgezonderd het herstel van breuk of verzakkingen en 

wortelgroei(gemeentelijke beplantingen), zijn voor rekening van de eigenaar of gebruiker. 

 
18. Ontstoppingswerkzaamheden die opgedragen zijn door de eigenaar of gebruiker komen voor 

rekening van de eigenaar of gebruiker. 

 
19. Bij uw aanvraag moet u een situatieschets en een tekening van de terreinriolering op schaal aanleveren.  
         


