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Rioolaansluitverordening Midden-Groningen 2021

1. Voorstel
1. De Rioolaansluitverordening Midden-Groningen 2021 vast te stellen.
2. Inleiding
De gemeente Midden-Groningen beschikt op dit moment niet over een vastgestelde
Rioolaansluitverordening.
Wat is een rioolaansluitverordening?
Een aansluitverordening regelt de verhouding tussen de inwoner en de gemeente met betrekking tot
de aansluiting op het openbaar rioolstelsel en het afkoppelen van hemelwater. In een
aansluitverordening worden voorwaarden gesteld aan de wijze waarop een aansluiting op het
openbaar riool kan worden verkregen. Daarnaast wordt geregeld wie verantwoordelijk is voor het
beheer van de perceelaansluiting. Dit strekt tot voordeel van alle betrokken partijen, omdat er dan
duidelijkheid bestaat over verwachtingen die de inwoners en de gemeente van elkaar mogen
hebben.
3. Publiekssamenvatting
De Rioolaansluitverordening is een stuurmiddel voor het beleid en beheer van de gemeentelijke
riolering en watertaken. De aansluitverordening regelt de verhouding tussen de inwoner en de
gemeente met betrekking tot de aansluiting op het openbaar rioolstelsel. In een aansluitverordening
worden voorwaarden gesteld aan de wijze waarop een aansluiting op het openbaar riool kan worden
verkregen. Daarnaast wordt geregeld wie verantwoordelijk is voor het beheer van de
perceelaansluiting.
4. Bevoegdheid van de Raad
Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd een
Rioolaansluitverordening vast te stellen.
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5. Beoogd effect
Met een Rioolaansluitverordening heeft de gemeente handvaten om een goede kwaliteit van nieuwe
huisaansluitingen te waarborgen.
6. Historische context
De gemeente midden-Groningen heeft nog geen vastgestelde rioolaansluitverordening.
De nieuwe Rioolaansluitverordening Midden–Groningen 2021 (zie bijlage 1) die aan uw raad wordt
voorgelegd, geeft duidelijkheid over de technische voorwaarden waaraan een rioolaansluiting aan
moet voldoen en is hiermee een stuurmiddel voor het beheer en het onderhoud van de gemeente op
het gebied van de riolerings- en watertaken.
7. Argumenten
1.2 Vaststellen van Rioolaansluitingverordening.
•

Zorgplicht gemeente
De gemeente heeft zorgplicht riolering op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet.
• Kwaliteit rioolaansluitingen
Door het vaststellen van de verordening, waarin eisen worden gesteld aan de rioolaansluiting en
waarin een vergunningsplicht is opgenomen, kan de kwaliteit van de rioolaansluiting beter
geborgd worden. Het voorkomt levensduurverkorting, onderhoud en foutieve lozingen op
oppervlaktewater.
• Duidelijke onderhoudsgrenzen
Op dit moment is de scheiding tussen gemeentelijke en private riolering niet formeel
vastgelegd. Het vastleggen schept duidelijkheid voor bewoners en bedrijven.
Daarnaast komt het voor dat burgers/bedrijven niet op de juiste manier hun afvalwater,
hemelwater of grondwater lozen. Bij rioolinspecties worden regelmatig foutieve aansluitingen
aangetroffen. Ook wordt geconstateerd dat sommige gebruikers (vloei)stoffen op het riool
lozen die schadelijk zijn voor het rioolstelsel of verstoppingen kunnen veroorzaken. Voorbeeld
hiervan zijn lozingen van chemicaliën of frituurvet. Vanuit team riolering en communicatie
worden hier jaarlijks campagnes voor gepubliceerd.
8. Kanttekeningen en risico’s
De verordening is getoetst op mogelijkheden voor deregulering. Het is noodzakelijk deze
verordening vast te stellen want het voorkomt ongecontroleerd aansluiten en lozingen op de
riolering. Wij voorzien hierin geen risico’s.
9. Financiële paragraaf
De kosten van een nieuwe aansluiting worden verhaald op de aanvrager.
De kosten bestaan uit:
- op basis van de door of namens de gemeente geraamde werkelijke kosten en vastgestelde leges.
De verordening heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Er zijn geen financiële
consequenties.
10. Communicatie
Op de website zal uitleg worden gegeven over de Rioolaansluitverordening en wordt aangegeven dat
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er vergunningsplicht is voor het maken van een aansluiting op de riolering. Voor het doen van een
aanvraag wordt een (web)formulier gemaakt. De verordening wordt op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd op de gemeentelijke info pagina.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Nieuwe aanvragen voor het maken of wijzigen van een perceelaansluiting worden afgedaan op
basis van de verordening. Na vaststelling en algemene bekendmaking zal de rioolaansluitverordening
worden gepubliceerd op de gemeentelijke info pagina en zal uitleg op internet worden geplaatst.
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