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Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oud-Beijerland houdende
belastingregels omtrent heffing en invordering van rioolaansluitrecht
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018
De raad van de gemeente Oud-Beijerland;
gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 7 november 2017, nr. Z17.25785;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2018
(Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt:
onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater
1.
begrepen;
onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;
2.
onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding
3.
van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting
plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering
mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door
het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het
in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een aansluitvergunning riolering
1.
tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke
2.
riolering.

Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt
verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven
1.

Het recht bedoeld in artikel 2, lid 1 bedraagt :

2.

Het recht bedoeld in artikel 2, lid 2 bedraagt voor:

2.1.

Verharding/sleufbedekking (breed 1,50 m of 2,00 m):

2.1.1.

Enkele leiding (sleufbreedte 1,50m), lengte < 5 meter:

2.1.2.

2.1.3.

1

voor één aansluiting

€ 274,05

Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

voor één aansluiting

€ 233,45

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

voor één aansluiting

€ 81,95

Opnemen en herstellen verharding asfalt

voor één aansluiting

€ 3.070,20

Opnemen en herstellen fundering

voor één aansluiting

€ 169,50

Enkele leiding (sleufbreedte 1,50m), lengte > 5 meter:
Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

per strekkende meter € 45,90

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

,,

€ 16,30

Opnemen en herstellen verharding asfalt

,,

€ 613,95

Opnemen en herstellen fundering

,,

€ 33,85

Dubbele leiding (gescheiden stelsel) (sleufbreedte 2,00
m), lengte < 5 meter:
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2.1.4.

2.2.

2.3.1

2.3.2

2.4.

2.5.1

2

Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

voor één aansluiting

€ 301,35

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

,,

€ 109,50

Opnemen en herstellen verharding asfalt

,,

€ 3.783,25

Opnemen en herstellen fundering

,,

€ 295,35

Dubbele leiding (gescheiden stelsel) sleufbreedte 2,00
m), lengte > 5 meter:
Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

per strekkende meter € 60,15

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

,,

€ 21,85

Opnemen en herstellen verharding asfalt

,,

€ 756,55

Opnemen en herstellen fundering

,,

€ 59,00

Inlaat 125 mm in betonriool inclusief hulpstukken

per stuk

€ 220,30

Inlaat 160 mm in betonriool inclusief hulpstukken

,,

€ 252,10

Inlaat 200 mm in betonriool inclusief hulpstukken

,,

€ 274,10

Inlaat 125 mm in pvc-riool inclusief hulpstukken

,,

€ 112,85

Inlaat 160 mm in pvc-riool inclusief hulpstukken

,,

€ 164,40

Inlaat 200 mm in pvc-riool inclusief hulpstukken

,,

€ 207,65

Enkele leiding 125 mm.

voor één aansluiting

€ 213,05

Enkele leiding 160 mm.

,,

€ 262,40

Enkele leiding 200 mm.

,,

€ 328,60

Dubbele leiding 125 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 383,40

Dubbele leiding 160 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 476,60

Dubbele leiding 200 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 547,95

Aansluiting (inlaat) op hoofdriool:

Leidingen inclusief grondwerk, lengte < 5 meter:

Leidingen inclusief grondwerk, lengte > 5 meter:
Enkele leiding 125 mm.

per strekkende meter € 42,55

Enkele leiding 160 mm.

,,

€ 52,45

Enkele leiding 200 mm.

,,

€ 65,70

Dubbele leiding 125 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 76,60

Dubbele leiding 160 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 95,30

Dubbele leiding 200 mm in 1 sleuf
(gescheiden stelsel)

,,

€ 109,55

Voor aansluiting 125 mm (zonder opzetstuk)

per stuk

€ 197,30

Voor aansluiting 160 mm inclusief kop op
maaiveldniveau

,,

€ 520,75

Voor aansluiting 200 mm incl. kop op maaiveldniveau ,,

€ 623,05

T-stuk 125 mm incl. standpijp en eindkap

,,

€ 22,75

T-stuk 160 mm incl. standpijp en eindkap

,,

€ 44,60

T-stuk 200 mm incl. standpijp en eindkap

,,

€ 62,25

Erfscheidingsputten/T-stukken inclusief grondwerk:

Proefsleuven per meter sleuflengte 125 mm, lengte <
5 meter
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2.5.2

Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

voor één aansluiting

€ 229,95

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

,,

€ 81,95

Opnemen en herstellen verharding asfalt

,,

€ 3.070,20

Opnemen en herstellen fundering

,,

€ 169,50

Proefsleuven per meter sleuflengte 125 mm, lengte >
5 meter
Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

per strekkende meter € 45,90

Opnemen en herstellen graszoden/begroeiing

,,

€ 16,30

Opnemen en herstellen verharding asfalt

,,

€ 613,95

Opnemen en herstellen fundering

,,

€ 33,85

voor één aansluiting

€ 467,30

Het uitvoeren van een KLIC-melding

voor één aansluiting

€ 77,85

2.8.

Het gebruik van een standaard wegafzetting

voor één aansluiting

€ 51,90

2.9.

De toepassing van een wegafsluiting c.q.
omleidingsroute

voor één aansluiting

€ 519,20

3.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte
van een genoemde eenheid als een volle eenheid
aangemerkt.

4.

Van het overeenkomstig artikel 4, lid 1, geheven bedrag
wordt de helft van de verschuldigde heffing in rekening
gebracht indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat
het recht is verleend.

5.

Het recht bedoeld in artikel 2, lid 2 bedraagt, in het geval
de situatie omschreven in artikel 4 lid 2, niet van
toepassing is, het voorafgaand aan de dienstverlening
aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat
blijkt uit een prijs-opgave die ter zake door of vanwege
het College van Burgemeester en Wethouders is
opgesteld. Nadat de prijsopgave is uitgebracht, vangt
de dienstverlening aan nadat de aanvrager bericht heeft
gedaan dat de aansluiting op eigen perceel gereed is.
De prijsopgave heeft een geldigheids-duur van 3
maanden.

6.

De tarieven voor aansluitingen groter dan 200 mm zijn
niet opgenomen in de verordening , maar worden
bepaald door interpolatie.

7.

De aansluitkosten worden vooraf betaald of er wordt
vooraf een schriftelijke akkoordverklaring met de kosten
door de rechthebbende afgegeven.

2.6.

Bronnering
De toepassing van een bronnering

2.7.

KLIC-melding

Artikel 5 Wijze van heffing
Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld
Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1.

3

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald
binnen 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
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2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2017’ van 22 november 2016, wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland van 21
november 2017.
De griffier,
E.G. Bunt

De voorzitter,
J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Toelichting op de verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018
1.1 Toelichting op wijzigingen ten opzicht van 2016
Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen kiezen we ervoor om voor 2018 een volledig
nieuwe verordening vast te stellen.
Overeenkomstig het vastgestelde beleid zijn de tarieven ten opzichte van 2017 verhoogd met 1,5 %
(inflatie).
Deze heffing is in september 2012 ingevoerd. In de periode 2013-2015 heeft de praktijk
uitgewezen dat er aanpassing c.q. uitbreiding van de maatstaven van heffing en tarieven nodig is.
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