
Een rioolaansluiting is een door de     
gemeente tot stand gebrachte            
aansluiting van een perceel op de       
gemeentelijke  riolering. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het doelmatig   
inzamelen en transporteren van afval- en 
hemelwater op haar grondgebied.  
 
Daartoe beheert de gemeente het riole-
ringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid 
van degene die afvalwater wil lozen om de 
aansluiting op het riool te laten realiseren. 
 
Verantwoordelijkheden 
De gemeente Twenterand is verantwoorde-
lijk voor de gemeentelijke hoofdriolering tot 
de erfscheidingsput. De gebruiker van de 
rioolaansluiting is verantwoordelijk voor alle 
riolering richting de hoofdriolering van de 
gemeente Twenterand inclusief de  
erfscheidingsput. 
 
 
PROCEDURES 
 
Aanvragen:  
Iedere eigenaar of gebruiker van een     
perceel, projectontwikkelaars, architecten, 
aannemers etc. kunnen een aanvraag 
doen. De aanvraag kan telefonisch door-
gegeven worden bij Meindert Vruggink. 
 
Benodigde gegevens voor het            
aanvragen van een rioolaansluiting. 
• naam, adres en telefoonnummer van 

de aanvrager;  
• adres en kadastrale gegevens van 

het aan te sluiten perceel;  
• aard en  hoeveelheid af te voeren  

afvalwater; 
• gegevens over de gewenste         

aansluiting. 
 
Stappen en doorlooptijd: 
1.  De aanvraag wordt zo snel mogelijk in 

behandeling genomen. De gemeente 
gaat indien nodig de situatie ter plekke 
bekijken.  Hierbij wordt gekeken naar: 
- De mogelijkheid tot aansluiten; 

 - De afstand tot het hoofdriool; 
 - De hoogteligging van het pand; 
 - De te gebruiken materialen. 
 

2.  Indien de aansluiting tot stand kan     
worden gebracht, stelt de gemeente,  
indien nodig, tekeningen op en berekent 
de (globale)kosten van de aanleg. 

3. De aanvrager ontvangt schriftelijk een 
(globale) kostenopgave m.b.t. het      
aansluiten van het gewenste perceel. 

4.  De aanvrager dient vervolgens schrifte-
lijk aan te geven of akkoord wordt  

     gegaan met de in de brief gestelde voor-
waarden voor de aansluiting. Wordt er 
geen reactie gegeven dan gaat de  

     gemeente er vanuit dat de aansluiting 
niet gewenst is. 

5.  De aanvrager ontvangt een rekening als 
de rioolaansluiting gerealiseerd is. 

 
Regels over het aanleggen van rioolaan-
sluitingen zijn terug te vinden in de Wet  
Milieubeheer (hoofdstuk 10, artikel 10.5) en 
de Bouwverordening.  
Het is sinds 1 januari 2005 niet meer      
toegestaan ongezuiverd afvalwater te lozen 
op oppervlaktewater of in de bodem. Alle 
percelen binnen de  bebouwde kom zijn 
verplicht een rioolaansluiting te hebben. 
Voor wat betreft het buitengebied dient u 
contact op te nemen met de gemeente. 
 
Bijna alle percelen in het buitengebied zijn 
voorzien van riolering middels gemeentelijk 
drukriolering.   
Bij gemeentelijke drukriolering is het 
niet toegestaan hemel-, dak- of terrein-
water aangesloten te  hebben.  
De reden hiervoor is de beperkte capaciteit 
van de drukleidingen met betrekking tot het 
transport door de kleine diameters. 
Een bijkomend voordeel: relatief schoon 
water wordt niet gezuiverd door de riool-
waterzuivering en de transportkosten      
blijven  hierdoor beperkt.  
Door het niet aansluiten van hemel-, dak- of 
terreinwater draagt u ook bij aan een  beter 
en ander milieu. 
 
Slechts enkele percelen hebben gekozen 
voor een eigen voorziening. De verantwoor-
delijkheid en de naleving van regels, eisen 
en functioneren e.d. ligt bij de betreffende 
eigenaar van die voorziening. 
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Rioolontstopping 
Rioolontstopping is het vrijmaken van het 
riool, wanneer er een verstopping is        
opgetreden. Uitleg: de gemeente heeft de 
taak om ervoor te zorgen dat een verstop-
ping van het riool in het  gemeentelijk     
gedeelte zo spoedig mogelijk voor de     
gebruikers wordt verholpen. 
 
Verstopping gemeentelijk gedeelte of 
eigenaars / gebruikersgedeelte 
Bij problemen met de rioolwaterafvoer dient 
u zelf te controleren of de verstopping zich 
in uw eigen rioolgedeelte bevindt dan wel in 
het gemeentelijke gedeelte. 
Dit kunt u controleren door uw erf-
scheidingsput bloot te leggen (opgraven),  
openen en kijken of de erfscheidingsput vol 
of leeg is. Staat de erfscheidingsput vol met 
rioolwater dan is het een gemeentelijk  
probleem. De gemeente zal dan trachten 
om (voor zover het in haar vermogen ligt) 
zo spoedig mogelijk de calamiteit te        
verhelpen.    
Heeft de gemeente het probleem opgelost 
dan dient u zelf alles terug te brengen in de 
oorspronkelijke toestand. De kosten van het 
blootleggen, openen, terugbrengen in de 
oorspronkelijke staat etc. komt altijd voor 
rekening van de gebruiker / eigenaar. 
Is de erfscheidingsput leeg dan ligt het   
probleem in uw eigen rioleringsgedeelte en 

dient u dus zelf het probleem op te lossen. 
Informatie over het hierboven genoemde  
kunt u verkrijgen bij de afdeling Leefomge-
ving. Telefonisch te bereiken via het Servi-
cepunt. 
 
 

WETTEN EN REGELS 
 
De wet verankering en bekostiging van   
gemeentelijke watertaken is per 1 januari 
2008 van kracht geworden. 
Dit betekent dat de gemeente Twenterand 
de volgende zorgplichten (verbreding van 
gemeentelijke watertaken) heeft: 

• zorgplicht voor de inzameling en 
transport van stedelijk afvalwater (wet 
milieubeheer); 

 

• zorgplicht voor afvloeiend hemelwater 
(wet op de waterhuishouding); 

• zorgplicht voor het voorkomen van 
structureel nadelige gevolgen van 
grondwaterstanden (wet op de water-
huishouding). 

 
 
WAAROM U GEEN WEGWERPDOEKJES 
E.D. DOOR DE WC MAG SPOELEN 
 
Het komt steeds vaker voor dat riool-
pompen verstopt raken door ongewenste 
lozingen op de riolering. 
De pompen zijn uitgevoerd met een vuil-
versnijdende installatie. Hiermee wordt licht 
te versnijden afval als wc papier en keuken-
rolpapier moeiteloos verwerkt. 
Taai materiaal zoals (vochtige) wc doekjes, 
wegwerp schoonmaakdoek, vaatdoek, 
maandverband, voorbehoedsmiddelen, e.d. 
kan niet worden versneden. Door deze   
materialen raken de pompen verstopt en 
stagneert de afvoer van rioolwater. 
Het oplossen is kostbaar en tijdrovend. 
U wordt daarom dringend verzocht om  
uitsluitend WC-papier door te spoelen. 
Zo bewijst u het milieu een dienst en de 
kosten blijven beperkt.  
 
 
Meer weten over water? 
 
De gemeente Twenterand heeft een water-
loket: www.twenterand.nl/waterenriolering 
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Informatie 
Voor meer  informatie over riolering en   
procedures bij rioolaansluiting kunt u bellen 
of e-mailen met de gemeente Twenterand. 
telefoonnummer: (0546) 840840 
e-mail: info@twenterand.nl 
 
Tevens kunt u voor meer informatie over dit 
onderwerp, de bezoektijden en de  
telefonische bereikbaarheid de website 
raadplegen, www.twenterand.nl. 

U kunt dan direct contact opnemen met het 
Servicepunt van de gemeente. 
Buiten de openingstijden van het gemeen-
tehuis kunt u contact opnemen met de   
storingsdienst, telefoon, (0546) 840850.  


