
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen: 
a. Afkoppelen: het aanpassen van de hemelwaterafvoer waardoor deze niet langer op het 
vuilwaterriool loost; 
 
b. Afkoppelgebieden: door het college aangewezen gebieden die in aanmerking komen voor de 
stimuleringsbijdrage; 
 
c. Bijdrage: In het kader van deze regeling door het college toegekende subsidiebedrag; 
d. College: Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel; 
 
e. Dak oppervlak: het aantal vierkante meters dat overblijft van een schuin dak als het dakvlak 
wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak; 
 
f. Onverdachte oppervlakken: schoon verhard (dak/terras) oppervlak waarvan naar oordeel van 
het college verwacht mag worden dat het afstromend regenwater niet verontreinigd is of kan 
worden; 
 
g. Perceeleigenaar: eigenaar van het oppervlak dat wordt afgekoppeld, te weten kadastrale 
eigenaar; 
 
h. Verharde oppervlakten: daken, bestrating etc., waarvan het regenwater kan afstromen naar de 
riolering, tuin, grond en-of het oppervlaktewater; 
 
i. Verordening: De Algemene Subsidieverordening Boxtel 2010; 
 
j. Vgrp: Verbeterd gemeentelijk riolerings plan. 
 
Artikel 2. Algemene bepalingen: 
In het kader van de Subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders een financiële 
bijdrage ter beschikking per vierkante meter afgekoppeld onverdacht oppervlak: 
 
a. Voor het op eigen terrein afkoppelen van de afvoer regenwater van bestaande verharde 
oppervlakken, binnen de door het college vastgestelde afkoppelgebieden. Het afgekoppelde 
regenwater mag op geen enkele wijze worden afgevoerd naar de vuilwaterriolering, het 
openbaar terrein of het terrein van derden. Een evt. noodoverlaat behoeft ter goedkeuring van 
het college. 
 
b. Aan rechtspersonen die door ondertekening van de aanvraag verklaren eigenaar te zijn van 
de betreffende verharding. Het is toegestaan dat meerdere eigenaren samen één aanvraag 
indienen 
 
Artikel 3. Wijze van verdeling 
Bij de verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag wordt er rekening gehouden met de 
volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze 
dat een eerder ingediende, complete aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat. 
 
Artikel 4. Voorwaarden voor toekenning financiële bijdrage: 
1. De woning, bedrijf of instelling waarop de aanvraag betrekking heeft bevindt zich in het door 
het college aangewezen en vastgestelde afkoppelgebied. 
 
2. De regeling is van toepassing op bestaande verharde oppervlakken die zijn aangesloten 
op het gemengde rioolsysteem van woningen, bedrijven of instellingen die zijn opgenomen 
in het onder punt 1. genoemde afkoppelgebied. 
 
3. Het af te koppelen verharde oppervlak bedraagt minimaal 40 m2. Voor schuine daken wordt 
uitgegaan van het aantal vierkante meters van het horizontaal plat vlak. 
 
4. Werkzaamheden voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater gebeuren door en op 



kosten en verantwoording van de aanvrager. Het onderhoud en beheer van de voorziening 
evenals de functionele werking voor de langere termijn en eventuele ontstane schade in welke 
vorm dan ook, vallen binnen de verantwoordelijkheid van aanvrager / perceeleigenaar. 
 
5. Per adres kan maximaal één aanvraag worden ingediend. 
 
6. Per goedgekeurde aanvraag geldt de in het collegevoorstel van 26 juli 2016 vastgestelde 
bijdrage. 
 
7. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht van toekenning of weigering van de bijdrage. 
 
8. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de aanvrager waaraan de bijdrage is toegekend 
een verantwoording te overleggen. Deze verantwoording dient te bestaan uit: 
- Bewijsmateriaal: foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden die de wijze van afkoppelen en de 
afkoppellocatie aantonen. Dit betreft foto’s voor aanvang van werkzaamheden, foto’s tijdens 
werkzaamheden en foto’s na werkzaamheden. 
 
9. De eventuele bijdrage in het kader van onderhavige regeling wordt achteraf, na uitvoering, na 
eindcontrole en na schriftelijke goedkeuring college, aan de aanvrager uitgekeerd. 
 
10. Deelname en toekenning leiden in geen geval tot neerwaartse bijstelling, restitutie of 
gedeeltelijke kwijtschelding van de rioolheffing. 
 
Artikel 5. Instandhoudingsverplichting 
1. De perceeleigenaar en zijn rechtsopvolger(s) is verplicht om de afkoppeling in stand te 
houden. 
 
Artikel 6. betaling c.q. terugvordering 
1. Het college zal binnen vier weken na ontvangen en goedkeuren van bewijsmateriaal het 
subsidie bedrag over maken op rekening van de aanvrager. 
 
2. Indien na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet meer 
is afgekoppeld kan de beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie geheel worden teruggevorderd. 
 
3. Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de 
gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de overeengekomen verharding af te 
koppelen. 
 
Artikel 7. Weigeringsgronden 
Het college weigert subsidieverlening, indien een of meer van onderstaande situaties voordoen: 
 
a. indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid; 
b. indien en voor zover een andere instelling voor het afkoppelen van het verhard oppervlak 
reeds subsidie heeft verstrekt; 
c. indien het hemelwater nergens dan alleen via de riolering afgevoerd kan worden; 
d. indien het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst 
is; 
e. Indien het afkoppelen zal leiden tot overlast op aanliggende percelen; 
 
Artikel 8. Hardheidsclausule 
Het college kan van hetgeen bepaald is in de Stimuleringsregeling en Uitvoeringsregeling afwijken 
indien zwaarwegende bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 
Artikel 9. Looptijd 
Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 september 2017. 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
De Stimuleringsregeling treed in werking op 1 september 2016. 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juli 2016 


