Formulier aanvragen
rioolaansluiting

Het ondertekende aanvraagformulier sturen naar:
Stadswerk072
Postbus 9009		
1800 GA Alkmaar

of mail naar:
info@stadswerk072.nl

Lees voor het invullen eerst de toelichting op pagina 4
1 Aanvrager
Naam en voorletters
BSN (Burgerservicenummer)
Indien bedrijf:

naam bedrijf

		

contactpersoon

		

KVK-nummer

Straat en huisnummer of postbus
Postcode en plaats
Telefoonnummer overdag
Email-adres
2 Gegevens locatie rioolaansluiting
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Aanvraag betreft het aansluiten van		
			
Betreft		

woning			

bedrijfspand

anders
nieuwbouw			

bestaande bouw

Doorsnede aan te sluiten huisriool pvc in mm.
Verhard oppervlak perceel aangesloten op hemelwatervoorziening					

m2

Let op: u dient rekening te houden bij het aanleggen met een gescheiden rioolstelsel. Zie toelichting
3 Uitvoeren rioolaansluiting door derden
Wordt het aansluiten van de riolering door derden uitgevoerd?			

ja		

nee

Indien ja, geef de gegevens op wie het aansluiten uitvoert:
Naam aannemer
Straat en huisnummer of postbus
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email-adres
				

1

4 benodigde gegevens situatietekening
Bij grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten dient u een rioleringsplan van het project in te
dienen. In de overige gevallen dient u op de situatietekening op pagina 3 het volgende aan te geven:
1 De ligging en situering van het perceel met de daarop aanwezige gebouwen
2 waar uw riolering het perceel verlaat
3 de diameter van het riool
4 waar en hoe het regenwater op het perceel wordt opgevangen
Indien de bovengenoemde gegevens ontbreken bij de aanvraag,
kan deze niet in behandeling worden genomen

5 Ondertekening
De aanvrager verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met
hetgeen op pagina 4 is aangegeven.
Plaats
Datum
					Handtekening

*bezoekadres
*telefoon
Herculesstraat 71 Alkmaar
14 072
*Postadres		
POSTBUS 9009		
1800 GA ALKMAAR

*e-mail
info@stadswerk072.nl
*internet
www.stadswerk072.nl

Niet in te vullen door de aanvrager !
1 Woningen
		 • Vuilwateraansluiting max 160 mm

..........

stuks à € .............

= € .......................

		 • Hemelwateraansluiting max 160 mm ..........

stuks à € .............

= € .......................

				

Totale aansluitkosten

= € .......................

2 Rioolaansluiting bedrijven en overige
		 • Werkelijke kosten			

= € .......................

		 • Beheerskosten			

= € .......................

				

Totale aansluitkosten

= € .......................
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Situatieschets

3

Toelichting bij de aanvraag van een rioolaansluiting
Uw BSN (Burgerservicenummer) is een uniek persoonsnummer voor uw contacten met de overheid. Uw
BSN nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs.
Indien u namens een bedrijf de aanvraag invult, geef dan het KVK-nummer op van het bedrijf.
Voorwaarden en uitvoeringsregels
De belangrijkste voorwaarden en uitvoeringsregels zijn:
1. Water stroomt altijd van boven naar beneden. U moet er dus voor zorgen dat uw rioleringsbuis op
de erfgrens altijd hoger ligt dan het aansluitpunt van de openbare riolering van de gemeente. Ligt uw
rioleringsbuis niet hoger dan het aansluitpunt, dan moet u zelf op eigen terrein een voorziening maken
zodat het water toch kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld een rioolpomp. Bij een dergelijke voorziening is de gemeente niet aansprakelijk voor schade op uw of andermans perceel én bent u bovendien aansprakelijk voor alle eventuele schade die de gemeente kan krijgen als gevolg van een deze
aansluiting.
2. Voor HWA (hemelwaterafvoer) gebruikt u grijze PP- of PVC-buizen.
3. Voor DWA (droogweerafvoer = vuil water) gebruikt u bruin-rode PP- of PVC-buizen.
4. Het gemeentelijk beleid is erop gericht “schoon” hemelwater zoveel mogelijk vertraagd af te voeren
en waar mogelijk te infiltreren in de bodem. Om die reden is het noodzakelijk dat op het perceel een
voorziening is aangelegd voor opvang en infiltratie van hemelwater met een overloop naar het
gemeentelijk riool. De grote van deze voorziening moet zijn 20 mm per 100 m2.
5. Op pagina 3 is plaats voor een situatieschets van uw perceel. Geef daarop alle benodigde gegevens
aan zoals deze bij punt 4 van het formulier zijn aangegeven.
6. Na goedkeuring en betaling zal de gemeente de aansluiting op het hoofdriool maken en een uitlegger
tot de erfgrens aanbrengen. Op dat moment is ook uw aansluithoogte bekend en kunt u uw riolering
op “eigen terrein” aanbrengen. Dien uw aanvraag ruim op tijd in! Afhankelijk van de situatie kan tussen
aanvraag en het realisatie van de aansluiting meer dan 6 weken tijd benodigd zijn.
7. Bij gestapelde woningbouw (meer dan twee bouwlagen) moet de standleiding van het riool van de
woningen die boven elkaar zijn gelegen per travee op de erfgrens worden aangeboden.
Gescheiden rioolstelsel
De gemeente wil (huishoudelijk) afvalwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden opvangen. Als regenwater niet apart wordt opgevangen, verdwijnt het in de riolering en wordt vermengd met huishoudelijk
afvalwater. Door die grote hoeveelheid water kan de rioolwaterzuivering bij hevige regenval de toestroom
van regenwater niet verwerken. Rioolwater wordt dan ongezuiverd op het oppervlaktewater geloosd.
Om regenwater en afvalwater gescheiden op te kunnen vangen, moet er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig zijn. In een groot deel van Alkmaar is dit al het geval. Daar waar dit nog niet zo is, zal dit in
de toekomst gerealiseerd worden. U dient dus bij het ontwerpen van de uw riolering van een gescheiden
rioolstelsel uit te gaan. Ook voor die gebieden waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel.
Op die manier kan uw perceel straks eenvoudig op een gescheiden rioolstelsel worden aangesloten
Kosten
Aan het aansluiten op het rioleringsstelsel van de gemeente Alkmaar zijn kosten verbonden.
De aansluitkosten gelden voor nieuwbouw en bestaande bouw en voor herbouw en renovatie. De tarieven
zijn vastgelegd door het college van burgemeester en wethouders in de Verordening precariobelasting
van de gemeente Alkmaar. De aansluitkosten vindt u in de bijhorende tarieventabel.
Geldigheidsduur
De werkzaamheden mogen pas beginnen wanneer er toestemming is van de gemeente om aan te mogen
sluiten en de rekening betaald is. De toestemming blijft 1 jaar geldig, mits deze is betaald.
Informatie
Informatie kunt u krijgen bij Stadswerk072 via telefoonnummer 14072 (optie 1)
U kunt bij de gemeente informatie krijgen over:
• De plaats waar uw rioleringsbuis het perceel moet verlaten, zodat deze eenvoudig op het gemeente
riool kan worden aangesloten.
• Het aantal, soort en diameter van de aansluitingen (HWA- en DWA-aansluiting)
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