
 

 

Algemene bepalingen bestaande/ nieuwe rioolhuisaansluitingen 
 

1. Rioleringswerken voor welk doel dan ook in openbare wegen, pleinen, groenstroken, voet- of 

rijwielpaden en in wegbermen, e.d. die eigendom van de gemeente zijn, mag uitsluitend na 

goedkeuring van de afdeling Beheer Buitenruimte van de werkorganisatie HLTsamen worden 

uitgevoerd.  

2. Onder het maken van een aansluiting wordt verstaan het leggen van de riolering vanaf 

hoofdriool tot aan de grens van de openbare straat of weg en het aangrenzende perceel. Het 

openbreken en herstellen van de straat is inbegrepen. 

3. Aansluiting van een particulier perceel op het gemeentelijk riool geschiedt slechts op verzoek 

van de eigenaar of gebruiker en voor diens rekening; het verzoek kan worden gedaan op de 

website middels een onlineaanvraagproces.  

4. Het verzoek moet zijn ingekomen minstens 8 weken voor de datum waarop het uitvoeren van 

de werkzaamheden door de verzoeker wordt gewenst.  

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

6. Ontvangsttoestellen, gelegen beneden de kruinhoogte van de weg, worden niet aangesloten. 

7. Er dient gebruik gemaakt te worden van de pvc met stijfheidsklasse SN8. 

8. In de pvc-aansluitingen mogen geen bochten van 90o worden aangebracht, maar moet met 

twee bochtstukken van 45o worden uitgevoerd.  

9. Op het terrein van de aanvrager moet, zo dicht mogelijk bij de erfafscheiding, een 

ontstoppingsstuk zijn aangebracht in een diameter gelijk aan de gemeentelijke aansluiting; 

gemetselde controleputten of dergelijke mogen niet worden toegepast.  

10. Van het onder 5 en/of 6 bepaalde kan in bijzondere gevallen door afdeling Beheer Buitenruimte 

ontheffing worden verleend.  

11. Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet alvorens het kan worden 

aangesloten op het gemeenteriool, door de opzichter van de werkorganisatie HLTsamen, zijn 

goedgekeurd. Controle dient door de belanghebbende tijdig te worden aangevraagd bij de 

afdeling Beheer Buitenruimte. In verband met de hoogteligging is overleg met deze afdeling 

vereist voordat met de werkzaamheden op particulier terrein wordt begonnen.  

12. De nieuwe rioolaansluitingen behoren gescheiden te worden aangeboden (in de kleuren bruin 

voor vuilwater en in grijs voor hemelwater).  

13. De aanvraag kan op twee manieren geschieden met name een offerte aanvraag proces via de 

gemeente of eigen gecertificeerde aannemer die het werk uitvoert onder toezicht van de 

gemeente. 

14. Standaarduitvoering van een aansluiting is in pvc-buizen ø 125 mm bruin (vuilwater) en grijs 

(hemelwater) tot een maximumlengte van 5 meter vanaf erfgrens. Indien de riolering een andere 

diameter heeft of langer is dan 5 meter is, wordt het tarief zoveel verhoogd of verlaagd, als de 

materiaalprijs per strekkende meter van die maat hoger of lager is dan de prijs van pvc-buizen 

ø 125 mm, uitgaande van de werkelijke lengte.  

15. Bij melding van een verstopte riolering geldt dat alvorens de gemeente in actie komt, het 

ontstoppingsstuk van de riolering nabij de erfscheiding op particulier terrein wordt opgegraven 

en opengelegd door de eigenaar/gebruiker. Het verhelpen van een verstopping vanaf het 

perceel tot en met het ontstoppingsstuk dient door en voor rekening van de eigenaar/gebruiker 

te worden gedaan; het verhelpen van een verstopping van de riolering op openbaar terrein 

geschiedt door en op kosten van de gemeente.  

  



 

 

 

Algemene bepalingen druk rioolaansluitingen 
 

1. Rioleringswerken voor welk doel dan ook, in openbare wegen, pleinen, voet- of rijwielpaden en 

in wegbermen, groenstroken e.d. die eigendom van de gemeente zijn, worden uitsluitend door 

de Gemeente of in haar opdracht uitgevoerd.  

2. Aansluiting van een particulier perceel op het gemeentelijk riool geschiedt slechts op verzoek 

van de eigenaar of gebruiker en voor diens rekening; het verzoek kan worden gesteld op het 

aan ommezijde afgedrukte formulier.  

3. Het verzoek moet zijn ingekomen minstens 8 weken voor de datum waarop het uitvoeren van 

de werkzaamheden door de verzoeker wordt gewenst.  

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

5. Ontvangsttoestellen, gelegen beneden de kruinhoogte van de weg, worden niet aangesloten.  

6. Op het terrein van de aanvrager moet, zo dicht mogelijk bij de erfafscheiding, een 

ontstoppingsstuk zijn aangebracht; gemetselde controleputten of dergelijke mogen niet worden 

toegepast.  

7. Van het onder 5 en/of 6 bepaalde kan in bijzondere gevallen door afdeling Beheer Buitenruimte 

ontheffing worden verleend.  

8. Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet alvorens het kan worden 

aangesloten op het gemeenteriool, door Marcel Braggaar Toezichthouder van de Gemeente 

Lisse zijn goedgekeurd; controle dient door de belanghebbende tijdig te worden aangevraagd 

bij de afdeling Beheer Buitenruimte. In verband met de hoogteligging is overleg met deze 

afdeling vereist voordat met de werkzaamheden op particulier terrein wordt begonnen.  

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

het werk volgens onderstaand tarief te voldoen.  

10. Het tarief wordt per aanvraag berekend door de afdeling Beheer Buitenruimte.  

11. Indien de riolering in een andere maat wordt uitgevoerd, wordt het tarief zoveel verhoogd of 

verlaagd, als de materiaalprijs per strekkende meter van die maat hoger of lager is dan de prijs 

van pvc. buizen 125 mm, uitgaande van de werkelijke lengte.  

12. Kosten van noodzakelijk aan te brengen controleputten op gemeentegrond worden extra in 

rekening gebracht.  

13. Bij melding van een verstopte riolering geldt dat alvorens de gemeente in actie komt, het 

ontstoppingsstuk van de riolering nabij de erfscheiding op particulier terrein wordt opgegraven 

en opengelegd door de eigenaar/gebruiker. Het verhelpen van een verstopping vanaf het 

perceel tot en met het ontstoppingsstuk dient door en voor rekening van de eigenaar/gebruiker 

te worden gedaan; het verhelpen van een verstopping van de riolering op openbaar terrein 

geschiedt door en op kosten van de gemeente.  

 


