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INFORMATIE over AANSLUITING op
gemeentelijke DRUKRIOLERING

Inleiding

Drukriolering is een rioolstelsel van kleine rioolgemalen en persleidingen voor het
inzamelen en afvoeren van het afvalwater. In het buitengebied heeft de gemeente
vaak drukriolering aangelegd, omdat daar de percelen met afvalwaterlozingen ver
uit elkaar liggen en het afvalwater over grote afstand getransporteerd moet worden.
Een aansluiting op drukriolering vergt bijzondere aandacht van de eigenaar en/of
gebruikers van het aangesloten perceel.

Het verkrijgen van een aansluiting op drukriolering

Als er binnen een perceel afvalwater vrijkomt en er ligt binnen 40 meter van de
perceelgrens gemeentelijke (druk-)riolering, dan moet het perceel volgens de regels
voor lozingen aangesloten worden op deze riolering. De eigenaar en/of gebruiker is
verantwoordelijk voor het aanvragen van een aansluiting. De gemeente beoordeelt
of aanleg van de aansluiting technisch en financieel verantwoord is. Zo ja, dan
verzorgt de gemeente de aanleg van de aansluiting tegen betaling van het eenmalig
aansluitrecht, conform de verordening eenmalig aansluitrecht.
Bij het aansluiten van een perceel op drukriolering plaatst de gemeente een klein
rioolgemaal (minigemaal) en sluit dit met een persleiding aan op de drukriolering.
De plek van het minigemaal wordt in overleg met de aanvrager bepaald. Vanwege
technische redenen moet deze plek vaak op het perceel liggen, maar dan wel zo
dicht mogelijk bij de openbare weg en goed bereikbaar voor onderhoud.
Aanleg, eigendom, beheer en onderhoud van leidingen vanaf de lozingspunten naar
het minigemaal zijn voor rekening en verantwoording van de eigenaar/gebruiker
van het perceel.

Het hebben van een aansluiting op drukriolering

Meestal liggen het minigemaal en een deel van de persleiding op het aangesloten
particuliere perceel. Omdat het minigemaal en de persleiding in eigendom, beheer
en onderhoud bij de gemeente blijven, vestigt zij een zakelijk recht van opstal.
Hiervoor sluit de gemeente een overeenkomst met de eigenaar van het perceel. In
de overeenkomst en bijbehorende voorwaarden staat hoe de perceeleigenaar moet
zorgen dat de gemeente het beheer en onderhoud aan het minigemaal en de
persleiding kan uitvoeren.
Ook zonder overeenkomst of zakelijk recht van opstal wordt het belemmeren of
bemoeilijken van noodzakelijk onderhoud aan het minigemaal en de persleiding
ernstig afgeraden. Want vrijwel altijd heeft de eigenaar en/of gebruiker van het
perceel het meeste belang bij het goed functioneren van de aansluiting.
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Het gebruiken van een aansluiting op drukriolering
De algemene zorgplicht voor alle gebruikers van gemeentelijke riolering luidt:
Lozingen mogen geen schade aan het milieu veroorzaken en/of de werking van
riolering of zuivering belemmeren.
Drukriolering is uitsluitend geschikt voor de afvoer van de normale hoeveelheid
huishoudelijk afvalwater. Lozingen van een te grote hoeveelheid en/of van een
verkeerde samenstelling kunnen de werking belemmeren en zijn daarom niet
toegestaan.
De afvoercapaciteit van drukriolering is beperkt. Daarom geldt voor de hoeveelheid
van de lozingen:
 geen afvoer van regenwater en/of grondwater
 geen afvoer van grote hoeveelheden (bedrijfs-)afvalwater
Lozingen van te grote hoeveelheden belemmeren niet alleen de werking van de
drukriolering, maar zorgen ook voor problemen bij andere aangeslotenen, omdat
die hun afvalwater niet goed kwijt kunnen.
Voor de samenstelling van de lozingen op drukriolering gelden dezelfde regels als
bij gewone riolering; zie ook www.nietinhetriool.nl.

Storingen in het gemeentelijk deel van de aansluiting, oftewel het minigemaal
en/of de persleiding, moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit kan telefonisch
via 14 0172 of op de website www.alphenaandenrijn.nl. Het is niet toegestaan
werkzaamheden uit te (laten) voeren aan het minigemaal en/of de persleiding
zonder toestemming van de gemeente.
Storingen/verstoppingen in de particuliere leidingen vanaf lozingspunten naar het
minigemaal zijn de verantwoordelijkheid van eigenaar/gebruiker van het perceel.

