Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein
Waarom subsidie aanvragen?
Gemeente Borne gaat duurzaam waterbeheer op particulier terrein stimuleren. Behalve afvalwater
komt ook veel regenwater van verhard oppervlak via regenpijpen en straatkolken bij de zuivering
terecht. Dat is feitelijk onnodig. Ook raakt het rioolstelsel bij hevige regenval overbelast. Ziet u kans
om hemelwater op eigen terrein af te koppelen dan kunt u mogelijk subsidie ontvangen. Vul hiervoor
het aanvraagformulier in en laten we samen werken aan een gezonde en klimaatbestendige
leefomgeving.
Wanneer komt mijn verhard oppervlak in aanmerking voor subsidie?
Er zijn twee regelingen waar u aan kunt deelnemen:
(1) Afkoppelen verhard oppervlak en realisatie van waterberging op eigen terrein.
Uit het oogpunt van doelmatigheid en beheersbaarheid dient het af te koppelen verhard
oppervlak:
a) een oppervlakte van minimaal 15 m² te hebben met een totale minimale
bergingscapaciteit van 500 liter; en
b) bij een oppervlakte vanaf 50 m² geldt een capaciteit van tenminste 10 liter berging per
afgekoppelde m².
(2) Afkoppelen van dakoppervlak aan de voorzijde van een pand indien er een
hemelwatervoorziening in de straat aanwezig is of gerealiseerd wordt.
Het afwaterend dakoppervlak moet (via het nieuw aan te brengen afvoersysteem) minstens 20 m²
bedragen.
Niet al het bovenstaande komt in aanmerking voor subsidie. Wanneer bijvoorbeeld niet?
• Als niet wordt voldaan aan de voorgeschreven wijze van afkoppelen.
• Het hemelwater ook in de huidige situatie niet op de riolering aangesloten zou mogen zijn.
• Het afkoppelen voor indiening van de aanvraag is uitgevoerd.

Hoogte van de subsidie
Per goedgekeurde regeling wordt € 300,- aan subsidie verstrekt.

Een nadere toelichting op de regelingen kunt u vinden onder de uitgangspunten en voorbeelden.

Waar stuurt u het formulier naartoe?
Stuur het aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen onder vermelding van ‘aanvraag
stimuleren afkoppelen hemelwater’ naar:
Gemeente Borne
Afdeling fysieke leefomgeving
mevr. J. Reinders
Postbus 200
7620 AE Borne
Het aanvraagformulier (met bijlagen) kunt u ook digitaal opsturen naar info@borne.nl
Vragen?
Heeft u nog vragen over het formulier? Neem dan contact op met 06-41552942 (dhr. S. van Wanrooij)
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AANVRAAGFORMULIER EN VERKLARING
Stimuleren afkoppelen hemelwater gemeente Borne

Waar wilt u afkoppelen?
Straat en nummer:

……………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………………

Wat wilt u afkoppelen? (kruis aan wat van toepassing is)
Plat dak

-

Anders, namelijk:

Hellend dak

-

Terras -

Oprit/parkeerplaats

……………………………………………………………………………………………………………

Hoeveel m2 wilt u afkoppelen?
…………………

m2

Hoe wilt u afkoppelen? (Geef een korte omschrijving)
Maakt u bijvoorbeeld gebruik van regeling 1 en/of regeling 2?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat levert u mee met de aanvraag?
Situatieschets
U voegt bij uw aanvraag een situatieschets. Deze schets dient inzicht te geven in het af te koppelen
oppervlak, het te maken systeem en de capaciteit (regeling 1) of voorziening (regeling 2) daarvan.
Om deze schets te maken kunt u eventueel de gemeente vragen voor een tekening van uw
kadastraal perceel. Neem hiervoor contact op met de gemeente via emailadres:

j.reinders@borne.nl
Ook moet uit de omvang van het systeem blijken dat het voldoende groot is zodat het hemelwater
ook daadwerkelijk verwerkt kan worden.
Meer weten? Neem dan contact op met de gemeente via 06-41552942 (dhr. S. van Wanrooij)
Foto’s
Wij vragen u om enkele foto’s mee te sturen van de huidige situatie (van voor het afkoppelen).
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Waar moet u onder andere op letten en wat moet u zoal doen?
•
•
•

•

U mag door het afkoppelen geen wateroverlast veroorzaken bij aangrenzende percelen.
U houdt de afkoppeling na realisatie in stand en onderhoudt de voorziening. U mag
afgekoppelde oppervlakken niet meer aansluiten op gemengde of vuilwaterriolering.
U zorgt voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende
voorzieningen voor infiltratie (bij verkoop of overdracht van het particulier terrein). Zo kan
de volgende eigenaar/gebruiker noodzakelijk onderhoud voortzetten.
U zorgt voor controle en zo nodig aanpassing van de ont- en beluchting van de binnen
riolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften. Regenpijpen werken
mee in de ont- en beluchting van het rioolsysteem. Slechte ontluchting leidt vaak tot
borrelende wc’s en wasbakken bij regenbuien.

Wanneer kunt u beginnen?
U kunt pas met de werkzaamheden beginnen als u de subsidiebeschikking van de gemeente heeft
ontvangen. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag. Het werk dient binnen
6 maanden na de subsidiebeschikking uitgevoerd en in werking te zijn.
Wat doet u als de uitvoering klaar is?
U moet binnen 4 weken na gereedkomen van de voorziening melding doen. Bij uw melding voegt u
foto’s toe van de nieuwe situatie.
Wanneer krijgt u de subsidie?
Als uit de gereed melding blijkt dat alles in orde is wordt de subsidie binnen 4 weken uitgekeerd.
U verklaart:
• dat u de gegevens in het aanvraagformulier en bijlagen naar waarheid heeft ingevuld;
• bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen van de ‘Verordening van de raad van
de gemeente Borne houdende bepalingen omtrent het afkoppelen van hemelwater op
particulier terrein’;
• de gemeente alle gewenste informatie te verschaffen en eventueel mee te werken aan een
plaatselijke controle; en
• dat u er mee bekend bent en akkoord gaat dat de gemeente Borne de door u verstrekte
persoonsgegevens alleen gebruikt om de aanvraag te behandelen.

Datum:

………………………………………………………………………………………………..

Naam (perceeleigenaar)

………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer (IBAN): ………………………………………………………………………………………………..

Paraaf (handtekening):
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