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Onderwerp

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater, groene daken en gevels.

Voorstel

1. De aangepaste 'Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater, groene daken en
gevels gemeente Weert'vast te stellen.

2. De 'Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert' van 9 juli
2019 in te trekken.

3. De raad voor te stellen de 'Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater
Gemeente Weert'van 29 maart 2Ot7 in te trekken.

4. Het afdelingshoofd Openbaar Gebied te mandateren om te beslissen op de
aanvragen en tot het verlenen van ondermandaat.

Inleiding

Op 29 maart 2OI7 is de Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert
vastgesteld door de gemeenteraad.
Vanwege het achterblijven van de verstrekte subsidies is onlangs een evaluatie opgesteld.
Deze evaluatie is op 9 juli 2019 door het college vastgesteld. Daarbij is er voor gekozen de
geldende Stimuleringsregeling op enkele punten aan te passen:

. Er mag meer dan 200 m2 afgekoppeld worden; bij oppervlakken groter dan 200
m2 worden de werkelijke kosten van afkoppeling vergoed, tot maximaal het door
het college vastgestelde bedrag per m2 afgekoppeld oppervlak.

. De subsidie voor groene daken en gevels is toegevoegd.

. Het aanvragen wordt vereenvoudigd.

In 2Ot7 is de regeling vastgesteld door de gemeenteraad. Gebleken is dat volstaan kan
worden met een door het college vastgestelde regeling. Bij de vaststelling van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2027 is door de raad besloten voor deze regeling
jaarlijks € 50.000,- beschikbaar te stellen.
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Beoogd effect/doel

Vaststellen van een aangepaste stimuleringsregeling en de oude regeling
intrekken.
Beperken van de hoeveelheid regenwater die wordt afgevoerd naar de afualwater-
zuivering.
Toename van het aantal af te koppelen daken en het aantal groene daken/gevels.

Argumenten

1.1 Op basis van de op 9 juli 2019 vastgestelde evaluatie is de stimuleringsregeling
aangepast.
Ten opzichte van de versie waar het college op 9 juli mee heeft ingestemd, is er sprake
van een aantal formele aanpassingen en een vereenvoudiging. Het aanvragen van de
subsidie is een stuk eenvoudiger geworden. Daarnaast is de regeling ook aantrekkelijker
gemaakt voor bedrijven.
2.7 Volstaan kan worden met een daor het college vastgestelde stimuleringsregeling.
De door de raad in 2017 vastgestelde stimuleringsregeling kan derhalve worden
ingetrokken.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen financiële gevolgen. De grondslag van de uit te keren subsidies komt te liggen in de

aangepaste regeling. Er wordt inmiddels een adviseur ingezet om technisch advies te
geven aan aanvragers, de dekking hiervan is verankerd in het GRP. De door de raad
vastgestelde regeling wordt vervangen door een door het college vastgestelde regeling.

Duurzaamheid

Het beperken van de hoeveelheid te verwerken regenwater heeft positieve gevolgen
. beperking afmetingen riolering, minder zuivering,
. verhoginggrondwater,
¡ rr€€rbiodiversiteit.

Uitvoering/evaluatie

Inmiddels is gestat met de uitvoering op basis van de op 9 juli 2019 gemaakte keuzes

Communicatie/ partici patie

Onder a ndere via bestaande website : https : //www. weert. n l/regenwater
Intrekking oude regeling en vaststelling nieuwe regeling worden in het Gemeenteblad
bekendgemaakt.

Overleg gevoerd met

Intern:

Henk Creemers senior juridisch adviseur, ruimte en economie
Patrik Trines, programmaregisseur riolering en water, openbaar gebied
Jeroen Zeekaf , afkoppeladviseur, openbaar gebied
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Extern:

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel met concept raadsbesluit
2. Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater, groene daken en gevels gemeente

Weert (2019)
3. Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert d.d.29 maart

2017
4. Collegebesluit 9 juli 2019
5. Raadsbesluit 29 maart 2017
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