Bijlage 2

AANVRAAG RIOOLAANSLUITING
Dit formulier sturen naar:
Gemeente Borsele
E-mail: info@borsele.nl
Afdeling Woonomgeving
Postbus 1
t.a.v. de heer S. Kesselaar 4450 AA Heinkenszand
ers@Borsele.nlMeijers@Borsele.nl
GEGEVENS

.........................................
Adres en postcode aanvrager (nota adres): …………………..…………….
(tevens adres tbv nota) ……..............…………………...........
Telefoon (vast en mobiel): ……………………………….….............
E-mailadres: ………………………………..…………....……
Verzoek om op de riolering aan te sluiten: ................................................
(adres aan te sluiten perceel) ………………….………..………...
Bestemming perceel: ................................................................
Doorsnede van de aansluiting 125mm / 160mm / anders nl.: ………….…...............
Verlangde termijn van uitvoering: .......................................................
Naam en adres aannemer: ............................................................
……..…………………………...……….
Ondergetekende (naam en voorletters aanvrager):

De aanvrager is verplicht om minimaal 3 weken voor de aanleg van de buitenriolering op het
bouwperceel, met de afdeling Woonomgeving te overleggen over de hoogte en de plaats van de
rioolaansluiting. De minimale dekking op de rioleringsbuis ter plaatse van de erfscheiding is
ongeveer 0,70 meter. De gemeente Borsele verzorgt, vooruitlopend op de aanleg van riolering
op particulier terrein, de rioolaansluiting tot 0,50 meter op het perceel van de aanvrager en
plaatst een erfscheidingsputje, het aansluitpunt, (zie illustratie 1).
De aanvrager dient het rioleringswater gescheiden aan te leveren op aanwijzing van de afdeling
Woonomgeving. Voor het vuile water dient een bruine rioleringsbuis te worden toegepast en voor
het schone water een grijze rioleringsbuis. (zie illustratie 2). Daar waar het naar het oordeel van
de afdeling Woonomgeving mogelijk is, moet het schone water worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater (sloot). Bij gemengde riolering moet bij regenwaterafvoeren een ontlastput (zie
illustratie 1) aangebracht worden. De ontlastput kan voorkomen dat regenwater, bij calamiteiten,
in de woning stroomt.
De kosten voor de rioolaansluiting(en) worden gelijktijdig bij de aankoop van bouwgrond van de
gemeente verrekend. Het aansluitbedrag bedraagt € 500,00 voor een rioolaansluiting PVC
125mm (woningen) en € 650,00 voor een rioolaansluiting PVC 160mm (bijv. bedrijven).
Bij andere diameters en buiten uitbreidingsplannen moet u vooraf een kostenindicatie opvragen
bij de afdeling Woonomgeving en worden de werkelijke kosten met u verrekend.

Het aanvraagformulier dient minimaal 4 weken voor de rioolaansluiting door de gemeente
Borsele ontvangen te zijn. De gemeente Borsele behoudt het recht om foutief aangelegde
rioolaansluitingen te weigeren zoals bijvoorbeeld regenwater of drainage op het vuilwaterriool en
vuilwater op het schoonwaterriool.

Plaats: ……………………………….
Handtekening aanvrager:

………………………………………..
Illustratie 1

Illustratie 2

Datum: …………………………..

