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Afdeling:  Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 23 juli 2015  

Onderwerp: Rioolverordening Buitenriolering 

Leiderdorp 2015 RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00600BFB17* 
 

Beslispunten 

1.  Het vaststellen van de Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 

 

 

1 Inleiding 
Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de Wet milieubeheer, de 
Waterwet, de lozingsbesluiten (te weten Activiteitenbesluit, Besluit lozing afvalwater 
huishoudens en Besluit lozen buiten inrichtingen) en de normering NEN 3215 een 
samenhangend geheel van regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een 
gemeentelijke aansluitverordening is daarmee overbodig. Het is echter wel noodzakelijk 
de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en 
onderhoud eenduidig te regelen, en met name welke grensafbakening hierbij gehanteerd 
wordt.  
 
De basis van het beleid blijft het uitgangspunt, dat de rechthebbende verantwoordelijk is 
voor het goed functioneren van de aansluitleiding. 

 
2 Beoogd effect 

Het doel is de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en 

onderhoud van riolering en de hierbij te hanteren grensafbakening eenduidig te regelen. 

 

Kader: Bouwbesluit 2012 

 Wet milieubeheer; 

 de Waterwet; 

 de lozingsbesluiten; 

 en de normering NEN 3215.  

 
3 Argumenten 

Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de Wet milieubeheer, de 

Waterwet, de lozingsbesluiten en de normering NEN 3215 een samenhangend geheel van 

regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een gemeentelijke aansluitverordening is 

daarmee overbodig.  

Het is echter wel noodzakelijk de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien 

van beheer en onderhoud eenduidig te regelen. Uit jurisprudentie is gebleken dat gemeenten 

die dit niet goed geregeld hebben voor onverwachte kosten kunnen komen te staan. Het 

uitgangspunt van het beleid blijft, conform de aansluitverordening uit 2001, dat de 

rechthebbende verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de aansluitleiding. 
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Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van voorbeeldverordeningen en 

documentatie van RIONED, bijvoorbeeld Module A2000 Juridische Aspecten Algemeen en 

Module A2100 Aansluiten en Lozen. Er is geen modelverordening van de VNG aanwezig waar 

gebruik van gemaakt kon worden. 

 

Deze Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 is mede tot stand gekomen in het kader 

van de samenwerking in de afvalwaterketen binnen het cluster Leidse Regio. In dit cluster 

werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten samen 

met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan optimalisatie van kennis, kwaliteit en kosten op 

het gebied van afvalwater. Een onderwerp waar samenwerking op gezocht en gevonden wordt 

is afstemmen van beleid. Het is in dit kader de afspraak dat elk van de gemeenten deze 

verordening vaststelt.  

 
 

4 Uitvoering 
Na akkoord in uitvoering. 
 

5 Communicatie 
Wordt in regioverband (afvalwaterketen) per gemeente nader gecommuniceerd. 
 
6 Kosten, baten en dekking 
Er zijn geen financiële, personele en organisatorische consequenties 

 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

Bijlagen: Z/15/0017011/34053 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 

 


