Rioolaansluiting, aanvraag
1. Gegevens aanvrager
Achternaam _______________________________________________________________
Voorletters ________________________________________________________________
Adres ____________________________________________________________________
Postcode _________________________________________________________________
Woonplaats _______________________________________________________________
Telefoonnummer ___________________________________________________________
Kamer van Koophandel of BSN nummer _________________________________________
Perceel/pand (situatieschets bijvoegen) __________________________________________
Gewenste aansluitdatum _____________________________________________________
verzoekt aan de adjunct directeur, hiertoe gemachtigd door het college van burgemeester en
wethouders van Vlissingen, vergunning voor het:
О aansluiten D.W.A. (vuilwater), aantal:
О aansluiten R.W.A. (regenvuilwater), aantal:
De aanvrager verklaart zonder enig voorbehoud te zullen voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. Dat wordt nagekomen de bepalingen van de bouwverordening van de gemeente
Vlissingen;
2. Dat het aansluiten en/of opruimen van het betrokken riool (voor zover dit eigendom
gemeente is) moet gebeuren van gemeentewege. Dit komt voor rekening van
ondergetekende, belanghebbende of rechtverkrijgende;
3. Dat bij een gescheiden stelsel de volgende kleuren in acht moeten worden genomen bij
aansluiting op de gemeentelijke riolering: bruin (vuilwater) en grijs (regenwater);
4. De normbladen NEN 3215 en NTR 3216 voor binnenriolering zijn van toepassing op de
rioolaansluitingen.
Voor souterrains geldt volgens NEN 3215 dat bij lozingstoestellen die lager zijn gelegen
dan 150 mm boven straatpeil, het afvalwater van deze lozingstoestellen door een rioolwaterpomp op de huisaansluiting moet worden geloosd. Dit betekent dat nieuwe
rioolaansluitingen voor souterrains niet worden aangesloten op de gemeentelijke riolering.
1

2. Rekening en aansluitkosten
 De rekening wordt verstuurd naar de aanvrager. Tenzij anders vermeld;
 De aansluitkosten in 2017 zijn € 608,20 per aansluiting, inclusief BTW.

3. Ondertekening
Plaats en datum ____________________________________________________________
Handtekening ______________________________________________________________

4. In te vullen door de gemeente
Vergunning
О verlenen
О weigeren
Kosten
О voor rekening aanvrager
О niet voor rekening aan vrager
О aantal aansluitingen: ______________________________________________________
Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de
verzending daarvan bezwaar maken. U doet dit door een bezwaarschrift bij het college van
B&W van de gemeente Vlissingen in te dienen (Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen). Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar heeft gemaakt, kan de president van de Arrondissementsrechtbank
Middelburg (sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg) op uw verzoek een
voorlopige voorziening treffen als de situatie dat vereist (onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen). Bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening, moet u een
afschrift van uw bezwaarschrift bijvoegen.
Voor meer informatie over het aansluiten van de riolering, kunt u contact opnemen met de
heer W. Marinissen van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48
71 59 en e-mail wmarinissen@vlissingen.nl.
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