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Aan : Martijn van den Heuvel Afd:  

Van : Pascal Dokman Afd: R&E - Algemeen 

Onderwerp : 
Evaluatie Stimuleringsregeling Afkoppeling 
Hemelwater Gemeente Weert 

Datum: 29 maart 2019 

Zaaknummer : 700371  

 
Op 21 februari 2017 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 10% van dit bedrag besteed wordt aan organisatiekosten en overhead. 
In de regeling is opgenomen dat deze na een jaar wordt geëvalueerd. Aangezien dit niet is 
uitgevoerd, is het tijd dit nu wel te doen. 
De intrinsieke aanleiding voor de evaluatie is het achterblijven van verstrekte subsidie ten 
opzichte van het beschikbare geld. Jaarlijks is € 90.000,- voor de regeling beschikbaar 
 
Stand van zaken op dit moment: 

Tot nu toe uitbetaalde subsidie 2017:  6.813,93 

Tot nu toe uitbetaalde subsidie 2018:  13.400,84  

Max. verwacht nog uit te betalen subsidie: 13.240,80  
Totaal 

   
33.455,57 

 
In de samenwerking is de regeling geëvalueerd en hieruit volgen een tweetal opmerkelijke 
punten, te weten: 

1. Procentueel heeft Weert het bijna het laagste uitgekeerde subsidiebedrag; 
2. Weert besteed gemiddeld ruim 4 keer meer tijd aan de aanvragen dan het grote 

gemiddelde van de groep1. 
 
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;  
 De maatwerkadviseur, kwaliteit van advies; goed advies resulteert in meer realisatie; 
 Mond-tot-mond reclame, startsucces is nodig2  
 Gemeentelijke communicatie, lokale voorbeelden en communicatie dicht bij de burger 
 Gemak van aanvragen, maak het laagdrempelig toegankelijk, weinig papierwerk3.  
 
  

                                                
1 Deze tijd is gebaseerd op de gerealiseerde aanvragen in 2017; groep gemiddeld 15-20 uur; het overgrote deel 
van de bestede uren van Weert zijn administratief.  
2 In de steden lijkt dit minder aan de orde dan in de dorpen.  
3 In de gemeente Bergen hoeft men tot 200 m2 afkoppelen, geen bonnen ter onderbouwing van de kosten te 
leveren en krijgt men € 4,- per m2. 
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Wat is de ervaring in Weert nu: 
 Binnen het huidige systeem van Weert wordt gekeken naar de werkelijke kosten van 

het afkoppelen. Hierbij wordt de inspanning van de "doe-het-zelver" niet beloond (pvc 
kosten vergoed, eigen tijd niet) en haken aanvragers af; 

 Aanvragers haken af omdat alles verantwoord moet worden, teveel gedoe; 
 Voor aanvragen buiten de gestelde vierkante meters is het college niet bevoegd om uit 

te keren, derhalve is het lastig om grote oppervlaktes af te koppelen4; 
 Bedrijven mogen gebruik maken van de regeling, maar dit is onvoldoende bekend en 

daarbij komt het feit van de voorgaande vaststelling; 
 Er is onvoldoende kennis om goed maatwerkadvies te geven. 
 
Verbetervoorstel: 

1. Pas de regeling aan naar een vast bedrag per m2, ongeacht de werkelijke kosten; 
2. Vereenvoudig de wijze van aanvragen5; 
3. Pas differentiatie toe in de verantwoording van de kosten6; 
4. Verbeter het maatwerkadvies door gebruik te maken van een afkoppeladviseur7. 

Ga hierbij uit van een inzet van maximaal 24 uur per week; 
5. Zorg voor de mogelijkheid om ook grote oppervlaktes af te koppelen, dus 

aanpassen raadsbesluit (in combinatie met 3); 
6. Benader actief bedrijven om af te koppelen (in combinatie met 4); 
7. Deel successen binnen de gemeente. 

 
 
 

                                                
4 Het college is bevoegd om subsidie toe te kennen. Het college moet aanvragen weigeren die niet aan het 
oppervlakte criterium uit artikel 4 lid 2 voldoen (tenminste 40 m2 en maximaal 200 m²) 
5 BV: Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om een gesprek aan te gaan 
6 Bijvoorbeeld zoals Bergen, een vast bedrag van € 4,- per m2 voor oppervlaktes t/m 200 m2. Daarboven werkelijke 
kosten tot een maximum van € 9,- per m2, inclusief verantwoording met bonnen. 
7 Een aantal gemeenten hebben een afkoppeladviseur die een vastgesteld aantal dagen per week enkel bezig is met 
het begeleiden en adviseren van de aanvragers. De adviseur heeft technisch inhoudelijke kennis en werkt proactief. 


