
Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene 

wet bestuursrecht; 

 

Gelezen het voorstel van het college van West Betuwe; 

 

Besluit:  

 

De Subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe vast te stellen. 

 
Artikel 1  Begripsomschrijving 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen dan wel 

instanties of organisaties met een maatschappelijke doelstelling uitgezonderd bedrijven; 

b) Bijlage 1: de bijlage die onderdeel uitmaakt van deze verordening; 

c) Afkoppelen: hemelwater aangesloten op het gemengd rioolstelsel via fysieke ingrepen 

loskoppelen en ter plaatse vasthouden of infiltreren. Wanneer dit niet mogelijk is via het 

oppervlaktewater of het hemelwaterriool verwerken. Overig hemelwater laten afstromen via 

verhard oppervlakte naar de berm, wadi oppervlakte water of regenwaterriolering; 

d) Awb: Algemene wet bestuursrecht; 

e) Subsidieplafond: bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverlening op basis van 

deze verordening; 

f) Bovengrondse infiltratie: neerslag of het aangevoerde hemelwater infiltreert op een 

rechtstreekse wijze in de bodem, of dat wordt in het natuurlijk (water)systeem opgenomen; 

g) College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe; 

h) Infiltratie: hemelwater dat in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt; 

i) Oppervlaktewater: water, bijvoorbeeld een vijver of een sloot, waarin hemelwater geloosd kan 

worden; 

j) Waterdoorlatende verharding: een open verharding waarbij deels regenwater kan 

afstromen/weglopen naar de onderliggende laag; 

 

Artikel 2 Bevoegdheid college 

1. Het college is bevoegd tot het verlenen en vaststellen van subsidies als bedoeld in deze 

verordening. 

2. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies als 

bedoeld in deze verordening. 

 

Artikel 3 Doel subsidie 

Deze verordening heeft als doel om via subsidie inwoners dan wel instanties of organisaties met een 

maatschappelijke doelstelling uitgezonderd bedrijven en instellingen te stimuleren in de gemeente 

West Betuwe maatregelen te treffen voor de verwerking van hemelwater. Hiermee stimuleren we het 

waterbewustzijn en worden de gevolgen van klimaatverandering beter opgevangen. 
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Artikel 4 Subsidieplafond en wijze van verdeling 

1. Het subsidieplafond bedraagt 250.000 euro voor zover door verstrekking van de subsidie het 

subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd. 

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde 

subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de 

gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de 

aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is gemaakt. 

 

Artikel 5 Activiteiten 

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het nemen van de volgende maatregelen: 

a) Tegels eruit groen erin. 

b) Waterdoorlatende verharding. 

c) Regenpijp afkoppelen en verwerking regenwater (b.v. door een regenton). 

d) Aanleg groen dak. 

e) aanleg geveltuin. 

f) Regenwaterschutting/regen block(s). 

g) Watervasthoudende plantenbakken. 

h) Regenwatervijver/maaiveldverlaging met natuurlijke leegloop. 

i) Groene speeltuinen en (speel)plaatsen bij scholen. 

j) Regenwater nuttig gebruiken. 

2. Maatregelen worden uitgevoerd zoals omschreven in de bij deze verordening behorende 

bijlage 1: “Lijst maatregelen afvoer hemelwater” 

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie 

1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 500 euro per aanvraag per adres.  

2. Voor groene speeltuinen en/of groene (speel)plaatsen bij scholen maximaal 1.000 euro per 

aanvraag. 

3. Tegels eruit groen erin:  

a) maximaal 30 euro per m2 voor beplanting; 

b) maximaal 10 euro per m2 voor gras (geen kunstgras); 

c) 35 euro per boom (maximaal 2 bomen per aanvraag); 

d) 4 euro per m2 voor het verwijderen van bestrating; 

4. Waterdoorlatende verharding: maximaal 15 euro per m2; 

5. Regenpijp afkoppelen en verwerking regenwater:  

a) alleen de werkelijke kosten voor het afkoppelen van de regenpijp komen in aanmerking voor 

subsidie; 

b) maximale kosten per regenton 40 euro maximaal twee regentonnen per aanvraag; 

6. Aanleg groen dak: 

a) maximaal 20 euro per m2; 

b) maximaal 200 euro advieskosten voor draagvlak dak berekenen, deze kosten kunnen alleen 

worden opgevoerd bij uitvoering van de activiteit; 

c) overige kosten zoals aanleg of advieskosten komen niet in aanmerking voor subsidie; 

7. Aanleg geveltuin: maximaal 30 euro per m2 voor beplanting; 

8. Regenwaterschutting/regen block(s): maximaal 0,50 euro per liter voor aanschaf en installatie; 
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9. Watervasthoudende plantenbakken: maximaal 100 euro per watervasthoudende plantenbak, 

maximaal 2 plantenbakken per aanvraag; 

10. Regenwatervijver/maaiveldverlaging: maximaal 100 euro per m3 verwijderde grond (afvoer 

grond valt niet onder deze verordening). 

11. Regenwater nuttig gebruiken: maximaal 20% van de werkelijk gemaakte kosten; 

 

Artikel 7 Aanvraag vereisten 

1. Een aanvraag wordt gedaan door middel van een door het college vastgestelde 

aanvraagformulier; 

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden aangeleverd: 

a) De naam en het adres van de aanvrager; 

b) De contactgegevens en het IBAN nummer van de aanvrager; 

c) Een omschrijving met maatvoering en recente foto’s van de tuin in de huidige staat (0 

meting); 

d) Een overzicht met ontwerp van de beoogde aanpassingen en onderbouwing van de 

verwerking hemelwaterafvoer; 

2. Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen. Het college beoordeelt de 

aanvraag aan de hand van de verstrekte gegevens. Het college kan voorafgaand aan het te 

nemen besluit een steekproefsgewijze beoordeling doen van de nulmeting. 

 

Artikel 8 Weigeren subsidieverlening 

Het college weigert de subsidie in ieder geval indien: 

1. Voor de maatregel al eerder subsidie is verstrekt op basis van deze verordening; 

2. Voor de maatregel subsidie is ontvangen op basis van een andere subsidieverordening met 

soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier; 

3. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderdeel uitmaakt van een 

nieuwbouwproject; 

4. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt 

de subsidie geheel geweigerd; 

5. Subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan het gestelde in artikel 5 en 

artikel 9. 

6. Indien de aangevraagde maatregel(en) geen verbetering is/zijn van de bestaande situatie. Als 

er bij toetsing blijkt dat de te treffen maatregel niet bijdraagt aan de nut en noodzaak om 

wateroverlast in te perken. 

 

Artikel 9 Subsidievoorwaarden 

1. Subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen dan wel instanties of organisaties met 

een maatschappelijke doelstelling, uitgezonderd bedrijven en instellingen.  

2. Initiatiefnemer moet overtuigend kunnen aantonen dat zij het beheer en onderhoud van de 

maatregelen kunnen borgen voor tenminste vijf jaar. 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden: 

a) De maatregel is gericht op het klimaat adaptief inrichten van de leefomgeving. 

b) De maatregel betekent een verbetering van de huidige situatie vanuit het oogpunt van 

klimaat adaptatie. 
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c) Indien de maatregel wordt uitgevoerd op gemeentegrond dient u een “wij doen groen 

verklaring” aan te leveren. 

 

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger 

1. De maatregel(en) moet(en) binnen 5 maanden nadat de subsidie verleend is, afgerond zijn.  

2. Het college kan de subsidieverlening intrekken indien de maatregel waarvoor subsidie is 

verleend niet is afgerond uiterlijk 5 maanden na verlening subsidie. 

3. Als bewijsvoering dient de aanvrager een foto na realisatie van de maatregel(en) te 

overleggen. 

 

Artikel 11 Aanvraag subsidievaststelling 

De aanvraag tot vaststelling van de definitieve subsidie beschikking bevat ten minste: 

1. Een inhoudelijk verslag met een beschrijving van de activiteiten die in het kader van de 

maatregelen zijn verricht begeleid met een foto van de situatie na uitvoering maatregelen en 

2. Een kopie van facturen en betaalbewijzen. 

 

Artikel 12 Afwijken van termijnen 

Het college beslist binnen 8 weken na datum van indiening van een volledige aanvraag als bedoeld in 

artikel 7 en artikel 11 van deze verordening. Het college kan de termijn genoemd in het vorige lid 

eenmaal verlengen met 8 weken. 

 

Artikel 13 Hardheidsclausule 

Het college kan in zeer dringende omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze verordening 

indien strikte toepassing daarvan naar het oordeel van het college leidt tot een onevenredig nadeel van 

de te dienen belangen die met deze subsidieverordening worden beoogd, 

 

Artikel 14 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking vier weken na bekendmaking in het Elektronisch 

Gemeenteblad. 

2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening verwerking hemelwater 

West Betuwe. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 maart 2022, nummer 2022/036A, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

 

 

Bijlage 

1. lijst maatregelen afvoer hemelwater (omschrijving van de wijze hoe de maatregelen uitgevoerd 

dienen te worden) 
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