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Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij ontvangt u een exemplaar van de Stimuleringsregeling 'afkoppelen verhard
oppervlak' zoals deze in de vergadering van onze hoofdingelanden op 29 juni
jongstleden is vastgesteld.
Alle gemeenten in ons werkgebied zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de
regeling.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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Stimuleringsregeling afkoppeling verhard oppervlak
1

Algemene bepalingen

Artikel 1 - begripsbepalingen
Deze regeling verstaat onder:
a.
bestuur: de dijkstoel van het waterschap De Maaskant;
b.
afkoppelen: het onderbreken van op verhard oppervlak vallend en naar de riolering
stromend hemelwater dat vervolgens via infiltratie in de bodem of afstroming naar oppervlaktewater in het watersysteem blijft;
c.
verhard oppervlak : daken, wegen , verharde terreinen e.d. waarvan het hemelwater, dat
tot afstroming komt, mede gelet op het bepaalde in het rapport 'Aandachtspunten aanen afkoppelen verharde oppervlakken ' van de Stichting Rioned, als schoon kan worden
aangemerkt;
d.
gemengde riolering: een riool dat wordt gebruikt voor de afvoer van afvalwater en hemelwater;
plan: een door een gemeente opgesteld projectvoorstel om te komen tot een afkoppee.
ling van minimaal 500 m2 verhard oppervlak van een bestaand gemengd rioleringsstelsel ;
f.
bijdrageplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal per gemeente beschikbaar is voor de verstrekking van bijdragen op grond van deze regeling;
g.
aanvraag: een schriftelijk verzoek van een gemeente om een bijdrage.
Artikel 2 - doel regeling
Het bestuur verstrekt aan gemeenten bijdragen ter stimulering van het opstellen en uitvoeren
van plannen voor het afkoppelen van verhard oppervlak.
Artikel 3 - bevoegdheden bestuur
1.
Alle besluiten tot het verlenen, weigeren, betalen, vaststellen, wijzigen of intrekken van
een bijdrage op grond van deze regeling worden genomen door het bestuur.
2.
Het bestuur is tevens bevoegd besluiten te nemen over:
a.
het opschorten van de verplichting om bijdragen te betalen;
b.
de terugvordering van bijdragen die onverschuldigd zijn betaald en
c.
alle overige beslissingen die nodig zijn voor de uitvoering van deze regeling.
3.
Het bestuur kan de bevoegdheden genoemd in het eerste en tweede lid mandateren aan
het sectorhoofd Em issiebeheer.
Artikel 4 - bijdrageplafond en bijdrage
1.
Het bestuur stelt jaarlijks de maximum bijdrage vast die per gemeente kan worden uitgekeerd op grond van deze regeling.
2.
De bijdrage bedraagt f 4 ,- per m2 van de riolering afgekoppeld verhard oppervlak bij
bestaande gemengde rioleringstelsels .
3.
Het onder het tweede lid genoemde bedrag wordt verhoogd met f 2,- wanneer het afgekoppelde hemelwater in de bodem wordt ge'lnfiltreerd.
4.
Bij het toepassen van het derde lid rust op de aanvrager de plicht om aan te geven hoe
bereikt wordt dat het water structureel in de bodem blijft.
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De bijdrageverlening

Artikel 5 - de aanvraag
1. Een aanvraag wordt ingediend bij het bestuur voordat met de uitvoering van het werk
wordt gestart en moet vergezeld gaan van een plan zoals bedoeld in artikel 6.
2. De aanvrager is verplicht de aanvraag in te dienen door gebruikmaking van een door het
bestuur daartoe vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 6 - inhoud plan
1.
Een plan bevat in ieder geval:
a.
een inhoudelijke beschrijving, inclusief bestek en begroting, van het project
waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
b.
een paragraaf over de kwaliteit, de kwantiteit en de bestemming van het afgekoppelde water;
c.
een topografische kaart van het gebied waarbinnen het projed zich afspeelt;
d.
het tijdstip waarop met de uitvoering kan worden gestart en de vermoedelijke datum van oplevering.
Artikel 7 - goedkeuring plan
Het plan zoals bedoeld in artikel 6 behoeft de goedkeuring van het bestuur.
Artikel 8 - geen bijdrage
Het bestuur verleent geen bijdrage aan aanvragers van plannen die
a.
niet plaatsvinden in het beheersgebied van het waterschap De Maaskant of
b.
in strijd zijn of dreigen te komen met het beleid van het Rijk en/of de provincie NoordBrabant en of het waterschap of
c.
reeds in uitvoering of gerealiseerd zijn voordat de aanvraag om een bijdrage bij het bestuur is ingediend of
d.
gebruik maken van materialen die de kwalitiet van het aistromend hemelwater negatief
beïnvloeden of
e.
in zich hebben dat het hemelwater dat van de riolering wordt afgekoppeld alsnog indirect in de riolering terecht komt.
Artikel 9 - bijdragevoorwaarden
1.
Een bijdrage op grond van deze regeling wordt per ingediend plan eenmalig verleend.
2.
Een bijdrage bedraagt maximaal 50% van de werkelijke kosten van het plan . Onder
werkelijke kosten wordt verstaan de kosten voor planvorming en besteksvoorbereiding
vermeerderd met de kosten voor uitvoering en met aftrek van eventueel toegekende
subsidies ..
3.
Een bijdrage is inclusief eventueel verschuldigde BTW.
4.
Het project dat voor een bijdrage in aanmerking komt moet binnen een jaar na de beschikking tot verlening van een bijdrage in uitvoering zijn genomen.
Artikel 10- beslistermijn
1.
Het bestuur neemt binnen 6 weken na ontvangst van een aanvraag een beslissing op de
aanvraag.
2.
De termijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag kan worden verlengd met
ten hoogste 3 weken .
Artikel 11 - beschikking tot verlening van een bijdrage
1.
De beschikking tot verlening van een bijdrage vermeldt het bedrag waarop de bijdrage
wordt vastgesteld .
2.
Het bestuur kan aan de beschikking tot bijdrageverlening voorschriften verbinden.
3.
De beschikking wordt binnen vier weken nadat deze is genomen opgestuurd naar de
aanvrager.
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Uitbetaling van de bijdrage

Artikel 12 - aanvraag tot uitbetaling van de bijdrage
1.
De ontvanger van de bijdrage dient binnen 3 maanden na oplevering van het werk
waarvoor een bijdrage is verleend , bij het bestuur een aanvraag in tot uitbetaling van de
bijdrage, conform een daartoe door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.
2.
De aanvraag tot uitbetaling gaat vergezeld van een beknopte inhoudelijk beschrijving
van de aard, omvang en looptijd van de activiteiten, de werkzaamheden die zijn verricht en waarvoor een bijdrage is verleend, de werkelijke kosten van het plan en de
grootte van het daadwerkelijk afgekoppelde oppervlak.
Artikel 13 - beschikking tot uitbetaling subsidie
1.
Het bestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit tot uitbetaling van de bijdrage.
2.
De uitbetaling vindt plaats binnen vier weken na de onder punt 1 genoemde beschikking.
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Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14 - rapportage
Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de Commissies Emissiebeheer en Waterbeheer over
de toepassing van deze regeling en de doeltreffendheid en de effecten van de bijdragen in de
praktijk.
Artikel 15 - naam verordening
Deze regeling kan worden aangehaald als:
Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak 2000.
Artikel 16 - inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking acht dagen na de bekendmaking daarvan op de wettelijk
voorgeschreven wijze en eindigt op 31 december 2004.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2000.

De dijkgraaf,

Ir. T.j.M.G . Huijbers
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drs. L.P.M . van den Berg
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Nota van toelichting stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak waterschap De Maaskant

Nota van toelichting
1 . Inleiding
Het afvalwater dat naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) wordt afgevoerd
bestaat uit de droog weer afvoer (DWA) - die gevormd wordt door het
afvalwater afkomstig van woningen en bedrijven - en de regenwaterafvoer
(RWA). Reeds in de jaren '80 ontstond het besef dat de RWA veel problemen
veroorzaakt bij de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater. Met
name wanneer in korte tijd veel hemelwater moet worden afgevoerd (bij hevige
buien) kunnen rioleringsstelsels het aanbod van water niet aan waardoor
overstorten in werking treden en verontreiniging van oppervlaktewater en
waterbodem ontstaat. Verder worden de transportkosten voor een groot deel
bepaald door de regenwaterafvoer, omdat deze bij buien vele malen groter kan
zijn dan de DWA. Hierdoor moet de capaciteit van gemalen en persleidingen op
de regenwaterafvoer worden gedimensioneerd. De RWA leidt ook tot een stijging
van de zuiveringskasten omdat het feitelijk schone hemelwater het
zuiveringsproces wel moet doorlopen. Daarnaast daalt het zuiveringsrendement
van onze RWZI's door het grote aanbod van schoon hemelwater.
In de loop der jaren zijn verschillende oplossingen bedacht die betrekking hadden
op het scheiden van de RWA- en DWA-stromen. Tot het begin van de jaren '80
werd gekozen voor de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels waarbij
afvalwater en hemelwater apart worden ingezameld en afgevoerd. De DWA
wordt hierbij naar de RWZI getransporteerd terwijl de RWA rechtstreeks op
oppervlaktewater loost. De kosten van aanleg van gescheiden stelsels zijn echter
hoog en bovendien leidt het afstromende hemelwater tot verontreiniging van het
oppervlaktewater als gevolg van foutieve aansluitingen en het feit dat de
zogenaamde first flush - de vuilvracht van straatoppervlakken die bij de eerste
minuten van een fikse bui met het hemelwater wordt meegespoeld - ook in het
oppervlaktewater terecht komt.
Met de aanleg van verbeterd gescheiden stelsels werd het ns1co van
verontreiniging van het oppervlaktewater sterk verminderd. Hierbij wordt het
hemelwater dat in het RWA-riool wordt ingezameld via een pomp met een
capaciteit variërend van 0.2 tot 0.4 mm / uur tegelijkertijd met de DWA afgevoerd
naar de RWZI. Hiermee wordt in elk geval de first flush naar de RWZI
getransporteerd. Het niet door het RW A-gemaal te verpompen hemelwater komt
alsnog in het oppervlaktewater terecht, maar bevat geen first flush. In de praktijk
blijkt bij dit stelsel echter een groot deel van het hemelwater op de RWZI terecht
te komen omdat alle kleinere buien uiteindelijk verpompt worden. Toch kan het
verbeterd gescheiden stelsel vandaag de dag gezien worden als het meest
optimale stelsel. In nieuwe wijken wordt dan ook meestal een dergelijk stelsel
aangelegd waarbij schone verharde oppervlakken veelal niet worden aangesloten
op de riolering .
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In oudere wijken liggen echter nog voornamelijk traditionele gemengde stelsels
die veelal nog een technische levensduur (en afschrijvingstermijn) van tientallen
jaren hebben. Het zijn met name de overstorten uit deze stelsels die tot
verontreiniging van het oppervlaktewater leiden. Om deze problematiek te
verminderen heeft waterschap De Maaskant besloten het afkoppelen van verhard
oppervlak bij gemengde rioleringsstelsels te stimuleren. Hiermee wordt bereikt
dat:
• overstortfrequentie en -volume afnemen (bij gelijkblijvende pompcapaciteit)
zodat een betere oppervlaktewaterkwaliteit ontstaat;
• minder water naar de RWZI getransporteerd hoeft te worden zodat de
transportkosten verminderen;
• de 'dun water problematiek' wordt verminderd zodat de kosten van zuivering
lager worden en het zuiveringsrendement stijgt;
• het afgekoppelde hemelwater in het gebied kan worden vastgehouden zodat
een bijdrage wordt geleverd aan de verdrogingsbestrijding.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage staan
vermeld in de stimuleringsregeling afkoppelen van verhard oppervlak. Het proces
dat leidt tot een stimuleringsbijdrage is op de volgende bladzijde grafisch
weergegeven.
2. Gemaakte afwegingen
De stimuleringsregeling is ontwikkeld in een werkgroep die de volgende - voor de
totstandkoming van de regeling - elementaire afwegingen heeft gemaakt:
• De regeling alleen van toepassing laten zijn bij bestaande situaties met een
gemengd stelsel of overal van toepassing (2.1)
• De regeling wel of niet openstellen voor particulieren (2.2)
• Binnen de regeling wel of geen subsidiequotum instellen per gemeente, en zo
ja welke toedelingsmethodiek te gebruiken bij deze quota (2.3)
• Hoe wordt bereikt dat het afgekoppelde water daadwerkelijk schoon is (2.4)

2. 1

Alleen van toepassing bij bestaande situaties

Het waterschap heeft belang bij alle afkoppelingsprojecten, dus niet alleen die bij
een bestaand gemengd rioleringsstelsel maar ook bijvoorbeeld bij verbeterd
gescheiden stelsels. Het niet aansluiten van verharde oppervlakken op de
riolering in nieuwbouwsituaties, wordt echter beschouwd als zijnde conform de
huidige milieukundige inzichten. In het waterbeheersplan 2001 - 2005 wordt
gestreefd naar minimaal 70% afkoppelen (niet aansluiten) bij nieuwbouw en 5%
afkoppelen bij bestaande bebouwing in 2004. Het waterschap gaat er dus vanuit
dat gemeenten in nieuwe situaties ook zonder stimuleringsbijdrage zullen
afkoppelen of 'niet aansluiten'. Een stimuleringsbijdrage wordt derhalve alleen
verleend bij projecten in bestaande situaties met een gemengd roleringsstelsel,
om gemeenten daarmee te stimuleren tot afkoppeling over te gaan.

Hoe komt u in aanmerking voor een bijdrage voor een afkoppelingsproject?

Binnenkomst standaard
aanvraagformulier + plan

het plan voldoet
aan artikel 6 van
de verordening?

De gemeente maakt de
aanvraag alsnog compleet

Ja

Het waterschapsbestuur neemt binnen 6 en in
elk geval 9 weken na ontvangst van de
complete aanvraag een beslissing over
toekenning van de stimuleringsbijdrage

Nee

De gemeente wordt gemotiveerd
waarom het plan niet in
aanmerking komt voor een bijdrage

~-------l.;meegedeeld

Het waterschap stelt binnen x
weken een beschikking tot
verlening van een bijdrage op

Uitvoering project binnen
een jaar na datum
toekenning bijdrage

De gemeente dient binnen 3 maanden na
oplevering van het werk via het standaard
toekenningsformulier een aanvraag tot
uitbetaling in

De gemeente
alsnog aan
de voorwaarden van
...--4-------1 art. 21
Nee

..._""'""-------~voldoet

Bestuur neemt binnen 6
weken na ontvangst van de
complete aanvraag een
beslissing tot uitbetaling

Gemot1veerd wordt
aangegeven waarom
het project niet in
aanmerking komt voor
uitbetaling

Het waterschap
gaat binnen 4
>----------ll!weken over tot
uitbetaling
Ja
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2. 2
Niet opengesteld voor particulieren
In aanmerking voor een bijdrage komen uitsluitend gemeenten. Overwogen is de
regeling ook voor particulieren en bedrijven open te stellen. Deze vallen immers
buiten de boot terwijl zij best over afkoppelingsplannen kunnen beschikken en
zelfs degenen kunnen zijn die daadwerkelijk tot afkoppeling overgaan. Het
openstellen voor particulieren doet tevens recht aan het principe dat wie
inspanning levert, wordt beloond.
Besloten is echter de regeling alleen voor gemeenten open te stellen. Omdat
maximaal 50% van de kosten vergoed wordt, kost het afkoppelen de particulier
namelijk altijd geld zodat verwacht mag worden dat de animo bij particulieren die in tegenstelling tot gemeenten geen doel tot verbetering van het algemeen
belang hebben - beperkt zal blijven. Particulieren kunnen eventueel wel via de
gemeente in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Dat de gemeente
in deze gevallen wel bij de afweging wordt betrokken, is raadzaam omdat de
gemeente rioolbeheerder is. Hierbij wordt in overleg tussen de particulier, de
gemeente en het waterschap naar een oplossing gezocht. In de praktijk zal de
gemeente het plan in veel gevallen van de particulier overnemen en kunnen zij
een aanvraag indienen.
2. 3
Quota per gemeente
Tot en met 2004 heeft het waterschap per jaar f200.000,- beschikbaar voor het
stimuleren van afkoppelingsprojecten bij gemeenten. Het waterschap acht het
van groot belang dat alle gemeenten (dus ook de kleinere) in aanmerking kunnen
komen voor een bijdrage. De situatie dat een grote gemeente met een groot plan
het hele budget voor een bepaald jaar opsnoept waardoor andere gemeenten niet
gestimuleerd kunnen worden, wordt als ongewenst beschouwd. Besloten is
daarom tot instelling van een maximumbedrag (quotum) dat jaarlijks maximaal
aan een gemeente kan worden uitgekeerd. Lange tijd is daarbij gekozen voor een
specifiek quotum per gemeente op basis van het aanwezige verhard oppervlak in
die gemeente. Na een inventarisatie van de afkoppelingsplannen bij de inliggende
gemeenten, is hiervan echter voor het jaar 2000 afgestapt. Voor dit jaar is de
verwachting namelijk dat maximaal twee grote en twee kleine gemeenten een
beroep op de stimuleringsregeling zullen doen. Bij het systeem van specifieke
quota wordt echter voor alle gemeenten geld gereserveerd, dus ook voor
gemeenten die geen afkoppelingsplannen hebben. Dit deel van het budget wordt
niet gebruikt, maar het ongebruikt laten betekent wel een rem op het stimuleren
van de actieve gemeenten waarvoor dan immers minder budget beschikbaar is.
Voor het jaar 2000 is daarom gekozen het quotum per gemeente op f50.000,- te
stellen. Hierdoor kunnen de 4 gemeenten met plannen maximaal gestimuleerd
worden. Omdat het daarbij gaat om 2 kleine gemeenten die het quotum van
f50.000,- ( 12.500 m2!) waarschijnlijk niet zullen halen, blijft hierbij altijd geld vrij
voor 'onverwachte' aanvragen van andere gemeenten. Het systeem van
specifieke quota kan alsnog ingevoerd worden als meer gemeenten met plannen
komen zodat het gevaar weer reëel is dat een grote gemeente het hele budget
opslokt en andere gemeenten met plannen niet in aanmerking kunnen komen.
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2. 4
Beperking van de kans op verontreiniging
Uit ervaringen met gescheiden rioleringsstelsels is gebleken dat onbeperkte en
ongecontroleerde lozing van hemelwater op oppervlaktewater ongewenst is,
omdat hierdoor verontreiniging van oppervlaktewater kan ontstaan als gevolg
van foutieve aansluitingen en straatvuil dat met het hemelwater wordt
meegevoerd. Een uiterste zorgvuldigheid bij de beslissing welke oppervlakken
afgekoppeld mogen worden, is dus gewenst. Als uitgangspunt bij de bepaling
welk oppervlak schoon is, worden beslisbomen gebruikt die afkomstig zijn uit de
Leidraad Riolering en ook genoemd worden in het rapport 'Aandachtspunten aanen afkoppelen verharde oppervlakken' van de Stichting Rioned, die in artikel 1
van de regeling wordt genoemd. Maatgevend is de beslisboom uit de voor dat
jaar geldende Leidraad Riolering.
Een af te koppelen dakoppervlak moet de volgende beslisboom met succes
doorlopen:
Dakoppervlakken ·

·I

.Benutting • ·

ja

Vegetatiedak ·

ja

-

lnoe

I

Afkoppelen

I

Nadere beoordeling

J

_J_a__.~

L________________
_.·l•
Afkoppelen

,. •
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Een af te koppelen straatoppervlak moet aan de volgende beslisboom voldoen:

ja

'Nadere beoordelin_g

I nee
ja

N ,iet a:fk.o.ppelen

I nee
ja

Niet .afkop pelen

ja

.'I

Nadere beoordeling

ja

Nadere ·beoo·rdeling

ja
---+

Niet afkoppe1en

I A fkoppelen /infiltrarie

Als (vooraf) twijfel bestaat omtrent de kwaliteit van het af te koppelen
hemelwater, kunnen aanvullende voorschriften als first flush voorzieningen
gesteld worden. Andere eisen die gesteld kunnen worden hebben betrekking op
het gedrag van omwonenden en de wijze van gebruik van het oppervlak. Hierop
kan invloed uitgeoefend worden door het stellen van gebruiksvoorschriften die de
gemeente kan opnemen in de plaatselijke verordening. Vooralsnog wordt niet
overwogen afgekoppelde hemelwaterstromen te vergunnen (het gaat in principe
om schoon water) of monsters te nemen in het kader van de handhaving.
Wellicht dat hiervan in de toekomst wel sprake kan zijn.
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Aanvraagformulier tot toekenning van een stimuleringsbijdrage

1 Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

2 Subsidie derden
Is er voor het afkoppelen van regenwater ook subsidie aangevraagd bij andere
instanties'~

Ja/Nee

Zo ja, bij welke instanties: .......................... ...... . ............................. ... .................... .

3 Eerder verstrekte subsidie
Is door uw gemeente eerder subsidie aangevraagd op basis van deze regeling?

Ja/Nee/Onbekend Zo ja , voor welk(e ) project(en) en voor welk bedrag: .............. .. ...... ..

Teleioo" 0412-ó98300 "o; 0412-ó98400
Bo·li<~eken'c',;

ó3.ó7.54.59ó Posroo:1v 1071997

l
4 Gegevens project
•

Lokatie (woonkern, straat):

•

Welke schone oppervlakken worden afgekoppeld van de riolering?
(bijvoorbeeld dakvlakken)

•

Waar/hoe wordt het regenwater geloosd nadat het is afgekoppeld?

•

Hoeveel m 2 schoon verhard oppervlak wordt afgekoppeld? (hellende
dakvlakken horizontaal meten)

De start van de uitvoering is gepland op: ........... ........ ...... ... . .. .. .. . ............. ............ ..... .
De vermoedelijke opleveringsdatum is: ...... ......... ............ .. . ......... .. .......... ............. .... .
Eventuele toelichting: ............................................................................................. .

5 Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij
behorende bescheiden, te weten ..... bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld.

plaats:
datum:
handtekening:

naam en functie (in blokletters): ........................................................................... .
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Roodnulsloor 30 534 1 GM Oss

Fas10dres Postbus 309 5340 AH Oss

Aanvraagformulier tot uitbetaling van een stimuleringsbijdrage
1 Gegevens aanvrager
Gemeente
Adres
Postcode
Plaats
Bankrekeningnummer
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer

Door Waterschap De Maaskant is in de brie f dd ......... . .. met kenmerk ... ...... in principe subsidie
verleend voor het afkoppelen van schoon hemelwater van de riolering . De hoogte van de subsidie
is toen als voorlopig aangemerkt . Met deze aanvraag meldt de aanvrager dat de werkzaamheden
zijn uitgevoerd en wordt verzocht de subsidie definitief vast te stellen en uit te betalen.

2 Gegevens project
•

Lokatie waar werkzaamheden zijn uitgevoerd (woonkern , straat):

•

Waar/hoe wordt het regenwater geloosd nu het is afgekoppeld?

•

Hoeveel m 2 schoon verhard oppervlak is werkelijk afgekoppeld? (opmerking: hellende
dakvlakken horizontaa l meten ): ...... ... .. . . .. . ... .... . m 2

3 Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld .
Plaats en datum :
Handtekening:

Naam en functie (in blokletters ): ... ....... ... . .......... . ........... . ...... . ......... . ... ..... ......... .. .. .. .
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