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Onderwerp

Stimuleringsregelíng afkoppelen hemelwater.

Voorstel

De aangepaste stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater vast te stellen.

Inleiding
Op 21 februari 20L7 is de Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert
vastgesteld door de gemeenteraad.
Ten behoeve van de regeling is jaarlijks een bedrag van € 50.000,- beschikbaar, waarbij
maximaal 10o/o van dit bedrag besteed wordt aan organisatiekosten en overhead. Inclusief
de bijdrage van het waterschap en de provincie is er jaarlijks € 9O.OOO,- beschikbaar.

Stand van zaken op dit moment:
Tot nu toe uitbetaalde subsidie in 2OL7: € 6.813,93
Tot nu toe uitbetaalde subsidie in 2018: € 13.400,84
Maximale nog te verwachten uitbetaalde subsidie: € L3.240,57
Totaal: € 33.455,57

Vanwege het achterblijven van de verstrekte subsidie is er een evaluatie opgesteld. Uit de
evaluatie is gebleken dat de gemeente Weert procentueel bijna het laagste uitgekeerde
subsidiebedrag heeft ten opzichte van andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg.
Daarnaast besteedt de gemeente weert gemiddeld ruim 4 keer meer tijd aan de
aanvragen dan het grote gemiddelde van de groep.

We zien tevens binnen de samenwerking dat de gemiddelde tijdsbesteding per aanvraag
lager is, daar waar er meer aanvragen gerealiseerd worden.

Als succesfactoren worden de volgende punten gezien:
. Hoogte van de subsidie, vast bedrag/kostendekkend; hogere bedragen/vaste

bedragen per vierkante meter leveren een beter resultaat;
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. De maatwerkadv¡seur, kwaliteit van advies; goed advies resulteert in meer
realisatie;

. Mond-tot-mond reclame, startsucces is nodig;

. Gemeentelijke communicatie, lokale voorbeelden en communtcatte dicht bij de
bu rger;

. Gemak van aanvragen, maak het laagdrempelig toegankelijk, weinig papierwerk.
In de nieuwe stimuleringsregeling zijn deze zaken aangepast-

Naast de stimuleringsregeling afkoppelen heeft de gemeente Weeft ook een regeling voor
het vergroenen van daken. Ook deze regeling kan worden verbeterd zodat er meer
gebruik gemaakt van gaat worden. Met dit voorstel worden beide regelingen
samengevoegd tot één regeling.

Verschillen ten opzichte van de vorige regeling:
. Men mag rneer darr 200 rn2 afkoppelen, echter het maximale bedrag blijft

gehandhaafd op € 1.800,-.
. Tot een bedrag van € 800,- wordt het bedrag direct overgemaakt op de rekening

van de aanvrager, voor een hoger bedrag wordt altijd achteraf na afkoppelen en
goedkeuring het bedrag overgemaakt.

r De subsidie van de groene daken is toegevoegd.
r Er wordt een technische afkoppel adviseur ¡ngezet.
. Het aanvragen wordt vereenvoudigd.

Beoogd effect/doel

Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te
verminderen, het draagt bij aan de doelen van de Europcse Kaderrichtlijn Water, scheidt
schoon en verontreinigd water aan de bron, verhoogt de zuiveringsefficiëntie en draagt bij
aan een meer natuurlijk watersysteem (aanvulling grondwater en bestrijding droogte). Dit
ook in de context van de klimaatveranderingen, waardoor er langere perioden van droogte
zullen zijn en hevigere piekbuien gaan voorkomen.
Groene daken houden niet alleen water vast maar zorgen ook voor een verbeterde
biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Daarnaast zorgen groene daken ook voor minder
hittestress in de bebouwde omgeving.

Argumenten

1.1 Het vern¡ndert wateroverlast.
Door het hemelwater af te koppelen van cle riolering en vast te houden of infiltreren op de
locatie waar het valt wordt de riolering ontzien. De kans op wateroverlast wordt hierdoor
verm inderd.

7.2 Aanvulling grondwater en bestriiding droogte.
Door het hemelwater af te koppelen van de riolering wordt de kans op droogte tegen
gegaan en het grondwater op peil gehouden.
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1.3 Bewustwording burgers en bedrijven.
De uitvoeringsregeling is een extra aanjager voor burgers en ondernemers om het
hemelwater duurzaam te venrlerken. Burgers en ondernemers worden nader geïnformeerd
over de nut en noodzaak van het afkoppelen. Het draagt ook bij aan de bewustwording
van de klimaatverandering.

1 . 4 Ve rbete ren b i o d i v e rs i tei t e n kl i m a a ta da pta ti e.
Groene daken verbeteren de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Daarnaast houdt
een groen dak water vast en vermindeft het hittestress.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het niet halen van de doelstelling en het mislopen van subsidie gelden.
Wanneer de regeling niet wordt aangepast worden gestelde doelen om het hemelwater af
te koppelen niet gehaald. Daarnaast loopt de gemeente Weeft middelen van het
waterschap en de provincie mis. Een gedeelte van de stimuleringsregeling wordt namelijk
gefinancierd door het waterschap Limburg en de provincie Limburg.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en
uitvoeringsafspraak uit de begroting: Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2017 - 2027. De
kosten á € 50.000,- per jaar zijn hier in opgenomen. 10Yo van deze kosten zijn
overheadkosten, hiervan wordt de afkoppeladviseur betaald. De kosten voor de aanleg
van de groene daken en gevels kunnen gedekt worden uit het beschikbare
uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid (7230700/6343864). Deze kosten
bedragen € 10.000,- per jaar tot en met 2021.

Duurzaamheid

Deze regeling draagt bij aan bewustwording om meer te doen aan klimaatadaptatie en
biodiversiteit bij onze inwoners en bedrijven.

Uitvoering/evaluatie

Aan de uitvoering verandert niets. Er wordt een adviseur ingezet die de aanvragers
adviseert hoe ze het beste kunnen afkoppelen of een groen dak/gevel aan kunnen leggen.

Com mun icatie/ participatie

Met communicatie is afgestemd dat we een nieuwe campagne lanceren. Daarnaast
organiseert de gemeente Weert met een aantal paftners de klimaatdag op 1 september
2019 waarbij de stimuleringsregeling nadrukkelijk gepromoot gaat worden.

Overleg gevoerd met

Intern

Frank Speet (communicatie)
Michel Jans en Anouk Cramers (R&E)
Edward Salman (financiën)

Extern:

Pagina 3



Bijlagen:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Pagi na 4


