
U bent niet verplicht om 
een hemelwaterberging 

aan te leggen

Dan is hergebruik  
verplicht. Kunt u  
niet alle water  
hergebruiken?

U wilt bouwen of 
aanbouwen binnen 

gemeente Maastricht

Wilt u huishoudelijk- of  
bedrijfsafvalwater lozen 

op het gemeentelijk 
riool?

NEE

hemelwater afvalwater

Gaat u meer dan 100 m2  
bouwen en/ of verharden?

NEE

U moet op uw perceel een berging 
aanleggen om hemelwater  

op te vangenVoorwaarden berging:
• Inhoud minimaal

80 liter per m2  
verharding en/  

of dakoppervlak

• De berging moet 
binnen 24-48 uur weer 

voor 90% leeg zijn  
na een regenbui.

Voor meer informatie  
en voorbeelden:  

Oplossingen  
(waterklaar.nl)

Kunt u het opgevangen water  
(gedeeltelijk) hergebruiken, 

bijvoorbeeld voor het spoelen  
van toiletten of water geven  

aan planten? 

JA

Kan het water (deels) wegzakken in 
de ondergrond (infiltreren)? is het 
doelmatig en technisch mogelijk?

Het regenwater dat u niet op  
eigen terrein kwijt komt mag u  
lozen op het gemeentelijk riool  

of openbaar terrein. 

U dient een aansluitvergunning  
aan te vragen

NEE

Dan is infiltreren  
verplicht. Kunt u  
niet al het water  

infiltreren?

JA

JA

NEE

JA

Voorwaarden aansluitvergunning:
De voorwaarden uit de aansluitverordening zijn van kracht. De belangrijkste voorwaarden:
• De rioolaansluitleiding is maximaal 160 mm doorsnede
• U levert huishoudelijk afvalwater en hemelwater aan in aparte leidingen
• De leiding voor hemelwater is grijs en de leiding voor huishoudelijk afvalwater is bruin
• De leiding wordt hoog genoeg aangelegd zodat deze bovenop het hoofdriool kan worden aangesloten
• Het gemeentelijk riool is geschikt voor de hoeveelheid en samenstelling van het (afval)water van uw terrein
• Infromatie over het gemeentelijk riool kunt u opvragen bij team riolering
• De kosten voor de aansluiting op het gemeentelijk riool worden bij u in rekening gebracht

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u met de gemeente in gesprek over een maatwerkoplossing.

NEE


