Kosten aansluiting
Hieronder leest u meer informatie over de kosten van een nieuwe
rioolaansluiting op het gemeentelijke riool. De kosten die hier vermeld staan zijn ter indicatie, de medewerker van de gemeente bepaalt uiteindelijk wat voor soort aansluiting nodig is voor uw pand
en wat de kosten hiervan zijn.

Rioolaansluiting
Bijna iedere woning en elk bedrijf in Bergen op Zoom heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van het pand is
zelf verantwoordelijk voor dit stuk riolering tussen woning of bedrijf
en het gemeentelijke hoofdriool. De rioolaansluiting is niet een onderwerp waar je iedere dag bij stilstaat. Dat hoeft ook niet. Maar als eigenaar is het wel goed te weten hoe het nu precies zit. Wat voor soorten
aansluitingen zijn er? Wat doet de gemeente? En wat wordt er van u als
eigenaar verwacht? Deze folder geeft hierop een antwoord. Met deze
kennis kunt u in een voorkomend geval op tijd de juiste maatregelen
nemen. En dat maakt het ook voor u een stuk gemakkelijker.

Moet ik aansluiten op de riolering?
In Nederland is elke perceel dat binnen 40 meter van de gemeentelijke
riool ligt verplicht hierop aan te sluiten. Dit is zo bepaald om te zorgen
dat het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd wordt voordat het in het
oppervlaktewater of in de grond terecht komt.

Hoe kan ik aansluiten op de riolering?
Indien u een nieuwe huisaansluiting wilt aanvragen kunt u dit doen
door een aanvraag formulier in te vullen. Dit formulier is beschikbaar
bij de balie in het stadskantoor of via de website( http://www.bergenopzoom.nl/Inwoner/Dorpen_en_Wijken/Bij_u_in_de_Wijk ). Binnen 4
weken na de aanvraag ontvangt u een offerte van de gemeente waarin
vermeld staat wat voor aansluiting nodig is en wat de bijbehorende
kosten zijn. Zodra deze kosten zijn voldaan zal de gemeente
de aansluiting aanleggen. Alvorens opdracht te verstrekken
raden wij u aan eerst deze folder goed door te lezen.

Standaard aansluitingen:
Binnen de gemeente wordt een standaard tarief aangehouden voor
huisaansluitingen binnen de bebouwde kom met een lengte tot 7
meter vanaf de perceelsgrens tot aan het gemeente riool.
Enkele aansluiting Ø 110 tot en met 160 mm
Dubbele aansluiting Ø 110 tot en met160 mm*

Wat doet de gemeente na uw opdracht en betaling
De gemeente verzorgd de huisaansluiting vanaf te perceelsgrens tot
en met de aansluiting op het hoofdriool.

Wat doet de gemeente niet
Door de gemeente worden geen leidingen aangelegd op particulier
eigendom. Dit gedeelte zal door de eigenaar van het perceel moeten
worden verzorgd.

€ 825,70**
€ 1.121,90**

*Onder een dubbele aansluiting verstaat men 2 leidingen (hemelwater afvoer en vuilwaterafvoer) die op maximaal 90 centimeter van elkaar worden aangeboden op de perceelsgrens. Bij een grotere afstand wordt twee maal de enkele aansluiting berekend.
**Prijspeil 2013(de tarieven worden jaarlijks door het college van B&W vastgelegd)

Overige aansluitingen:
Voor de overige aansluitingen zal de prijs worden bepaald aan de
hand van de werkelijke kosten. Het gaat hier bijvoorbeeld om panden waarbij de perceelsgrens meer dan 7 meter van het gemeentelijk riool verwijderd ligt, aansluitingen met een diameter van meer
dan Ø 160 mm en/of panden buiten de bebouwde kom.

Meer dan 40 meter van het gemeentelijke riool
Als u perceelsgrens meer dan 40 meter van het gemeentelijk rioolverwijderd is bent u niet verplicht om hierop aan te sluiten. Dit betekend echter niet dat het afvalwater zo de sloot of de grond in mag
lopen. Het water zal eerst gezuiverd moeten worden voordat het
geloosd wordt. Dit gebeurd doormiddel van een IBA (Individuele
Behandeling van Afvalwater). Afhankelijk van kwetsbaarheid van de
omgeving zal de gemeente aangeven welke klasse IBA aangeschaft
moet worden. Het aanschaffen en onderhouden van de IBA is een
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel. Wel krijgt de
perceeleigenaar vrijstelling van rioolheffing omdat er geen gebruik
wordt gemaakt van het gemeentelijke rioolstelsel.

Controle aansluiting
Bij het koppelen van de huisriolering op de aansluiting is het van belang dat vuil en schoonwater op de juiste aansluitingen worden aangesloten. In de gemeente Bergen op Zoom wordt daarom gebruik
gemaakt van verschillende kleuren pvc-buizen. De grijze buis is voor
het schoon water en de bruine buis is voor de vuilwateraansluiting.
Nadat de buizen zijn aangesloten dient deze ter controle te worden
gemeld bij de uitvoerende medewerker van de gemeente. Wij adviseren u om de sleuf pas te dichten na de controle van de aansluiting.
Hiermee voorkomt u extra kosten achteraf.
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