Gemeente Bronckhorst
Toelichting subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst
Subsidie afkoppelen regenwater
Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp
zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw
pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp
af te koppelen van de riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het
grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwpand?
Dan is uw pand al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.
Waarvoor kunt u subsidie krijgen
U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater.
Voor gedetailleerde informatie kunt u de “subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente
Bronckhorst” lezen.
Subsidie aanvragen
Bij het aanvragen van subsidie mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.
Om subsidie voor het afkoppelen te krijgen gelden de volgende voorwaarden:
 U bent een private partij (=bewoner of bedrijf)
 Het verhardoppervlak is voor 2012 gebouwd of aangelegd en watert af op een gemengd
rioolstelsel
 De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het gemengde riool
 Het verhard oppervlak dat u gaat afkoppelen is minimaal 25 m² verhard oppervlak.
Is het antwoord op deze vragen ja dan kunt u direct online uw aanvraag indienen.
Vóórdat u begint, controleer of u de volgende gegevens en bijlagen paraat heeft:









DigiD inloggegevens
Adres- en contactgegevens
Rekeningnummer
Grootte van het verhard oppervlak in m²
Schets van de afkoppelmethode (geef aan hoe u gaat afkoppelen (boven- of
ondergronds) en hoe groot (in liters) de inhoud van de wateropvang is)
Hoogte van het subsidiebedrag
Planning wanneer u gaat afkoppelen
Foto’s van de huidige situatie

*Dakoppervlak berekenen
Bij een hellend dak meet u het horizontale oppervlak dat uw dak overspant. Dus niet het
oppervlak van de dak delen. Op een schuin dak valt evenveel regen als op een plat dak. In
principe gaat het om het oppervlak van uw woning. De oppervlakte van het dak is dan de
breedte van het dak van het huis keer de lengte. Is uw woning bijvoorbeeld (inclusief
dakgoot) 6 meter breed en (inclusief oversteek) 10 meter lang dan is het oppervlak: 6 x 10 =
60 m².

Het proces ziet er als volgt uit:










De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget
hiervoor is beperkt, hierbij geldt op = op
Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledig- en juistheid. Soms hebben we
nog wat extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op
Wij nemen binnen 6 weken na het ontvangen van een volledige aanvraag, een besluit.
Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie, ontvangt u een
voorlopige beschikking op de goedgekeurde aanvraag
Binnen 6 maanden na de voorlopige beschikking, moet u de werkzaamheden starten en
afronden. De regenpijp is daarbij afgekoppeld van het riool
Tijdens de werkzaamheden en na afloop maakt u een aantal foto’s
Als u klaar bent met de werkzaamheden meldt u, binnen 6 weken na afronding, via het
zogenaamde “vaststellingsformulier” dat u gereed bent. Hierbij stuurt u de foto’s van de
werkzaamheden en het resultaat mee. Als u een verhard oppervlak van 1.000 m² of
meer heeft afgekoppeld, stuurt u ook de originele facturen van de werkzaamheden mee
We controleren of u volgens de voorwaarden heeft afgekoppeld. Als uw verhard
oppervlak 1.000 m2 of meer bedraagt dan controleren we ook de ingediende facturen. Bij
akkoord betalen we binnen 4 weken het subsidiebedrag uit.

Melden dat de werkzaamheden klaar zijn (gereed melding)
Wij nemen binnen 6 weken, nadat we het vaststellingsformulier met de gereedmelding en de
bijbehorende bijlagen hebben ontvangen, een besluit over uw aanvraag. Krijgt u subsidie?
Dan is dat de definitieve beschikking.
U kunt uw vaststelling online indienen. De volgende bijlage(n) moet u meesturen:
 Foto’s van de afgekoppelde regenpijp(en) en afkoppelvoorziening(en), waaruit blijkt dat
het pand is afgekoppeld. Bij een ondergrondse afkoppelvoorziening moet u foto’s van de
aanleg meesturen
 Bij een afgekoppeld verhard oppervlak van 1.000 m2 of meer moet u een originele
gespecificeerde rekening en betalingsbewijs van de werkzaamheden meesturen.
Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
De gemeente Bronckhorst stelt de subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag
is afhankelijk van de grootte van het af te koppelen verhard oppervlak. In onderstaand
schema kunt u bekijken hoe hoog de subsidie in uw situatie is.

25 - 1.000 m2

De subsidie is € 10 per
m2 verhard oppervlak

Het af te koppelen
verhard oppervlak is:

1.000 m2 of meer

De daadwerkelijke
kosten worden vergoed
tot een maximum van:
€10 per m2 verhard
oppervlak

Vraagt u subsidie voor een verhard oppervlak van meer dan 25 m2 en minder dan
1.000 m2 verhard oppervlak?
En
 Voert u het regenwater zonder berging af naar de straat of aangrenzend
oppervlaktewater? Hiervoor heeft u de toestemming nodig van de eigenaar van de straat
of het oppervlaktewater. Deze eigenaar moet aangeven dat het betreffende systeem
voldoende capaciteit heeft.
Of
 Vangt u het regenwater op eigen terrein (met een berging van 20 liter per m2 af te
koppelen verhard oppervlak) en laat het infiltreren?
Dan is de subsidie € 10 per m2 verhard oppervlak.

Vraagt u subsidie voor een verhard oppervlak van 1.000 m2 of meer?
En
 Voert u het regenwater zonder berging af naar de straat of aangrenzend
oppervlaktewater? Hiervoor heeft u de toestemming nodig van de eigenaar van de straat
of het oppervlaktewater. Deze eigenaar moet aangeven dat het betreffende systeem
voldoende capaciteit heeft.
Of
 Vangt u het regenwater op eigen terrein (met een berging van 20 liter per m2 af te
koppelen verhard oppervlak) en laat het infiltreren?
Dan krijgt u subsidie voor de werkelijke kosten. Daarvoor geldt wel een maximum van € 10
per m2 verhard oppervlak.
Meer informatie over regenwater
Meer informatie over het afkoppelen van regenwater en voorbeelden leest u op de pagina
van de gemeente Bronckhorst over regenwater.

