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Geachte leden van de raad,

In juni 2019 heeft het College van Waalre ingestemd met de "subsidieregeling
afkoppelen riolering gemeente Waalre".
In dit plan is een subsidieregeling vastgesteld voor het afkoppelen (scheiden) van

het regênwater van het vuilwater op particulier terrein. Door het afkoppelen is er
minder kans op wateroverlast bij hevige regenval en een betere zuivering van het
afvalwater. Het project "Rioolvervanging Molenstraat en omgeving" is hierbij
aangewezen als een proefproject. Middels een gebiedsaanwijzing is vastgelegd dat
enkel woningeigenaren binnen het projectgebied in aanmerking komen voor de
regeling.
Huidige regeling
In de huidige vastgestelde regeling is bepaald dat bewoners in aanmerking kunnen
komen voor subsidie om op eigen terrein het regenwater af te koppelen van het
vuilwater. Hiervoor wordt € 20,- per m2 dakoppervlak bijgedragen door de
gemeente, aangevuld door eenzelfde bedrag vanuit het waterschap. Door middel
van het beschikbaar stellen van een subsidie en geven van voorlichting worden
bewoners gestimuleerd om af te koppelen.

Informatieavond
Ïijdens de informatieavond van 2 oktober, betreffende de uitvoering en fasering

van

de werkzaamheden, bleek dat de animo onder de aanwezigen voor het afkoppelen
erg groot was. Na een korte toelichting op de subsidieregeling ontstonden er direct
vragen: dekt de subsidieregeling de daadwerkelijke kosten, waarom wordt dit niet
door dezelfde uitvoerende partij opgepakt als de rest van het werk, wie kan dit voor
mij uitvoeren en waarom faciliteert de gemeente hier niet in. Reden om nog eens
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kritisch naar de regeling te kijken in relatie tot het project Molenstraat en
omgeving
waarbij de complete openbare ruimte wordt aangepakt.
De huidige regeling voorziet niet in het facilíteren van ondersteuning
bij de uitvoering

van de werkzaamheden op privé terrein. Bewoners dienen zelf de aansluiting
te
maken van het gescheiden rioolstelsel tot aan de gemeentegrens. Buiten
dat het
subsidiebedrag vaak niet toereikend zijn om de kosten te dekken, betekent
het voor
de gemeente veel administratief werk. Zo dient per woning bekeken te
worden hoe
hoog het subsidiebedrag is (afhankelijk van de af te koppelen dakoppervtakte),
controleren of er op de juiste manier is aangesloten op het hemelwaterriool,
de
subsidie verrekenen met de "verdubbelingsregeling" van het Waterschap
en
vervolgens uitkeren aan de bewoner.
Kortom, de bewoner is bereid om mee te doen, voelt zich verantwoordelijk
maar met
huidige regeling kan het doel niet behaald worden.

Voorstel
voor het proefproject Molenstraat en omgeving wordt de subsidieregeling
aangepast.
Iedere woningeigenaar krijgt de mogelijkheid om het hemelwater aan de
voorzijde
van de woning af te koppelen en aan te sluiten op het nieuwe hemelwaterriool.
Om
dit te faciliteren zal de aannemer die toch al werkzaam is in de straat deze
werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Meedoen is niet verplÍcht, de
bewoner kiest
uiteindelijk zelf of er op zijn of haar grond gewerkt mag worden en het hemelwater
afkoppelt en aansluit op het nieuwe gescheiden stelsel.
Daarnaast bestaat nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van
de huidige
subsidieregeling' Echter alleen wanneer men zelf maatregelen treft en niet
aansluit
op het nieuwe rioolstelsel. Dit kan door middel van het bovengronds afzagen
van de
regenpijp (bewoner ontvangt dan €50,- subsidie). Zorgt de woningeigenaar
ervoor
dat het regenwater op eigen terrein infiltreert middels een grindkoffer o.i.d. dan
is
de bijdrage €20,- per vierkante meter dakoppervlak (gerekend met de voorzijde
van
de woning).

Vervolg
De huidige subsidieregeling zal in de toekomst ingezet worden voor
woningeigenaren
waar geen rioolvervanging plaatsvindt. Dit is een goed middel om Waalre
breed te
voorzien van een stimulering om het hemelwater af te koppelen en te infiltreren
op
eigen terrein. Hiermee kunnen meerdere burgers motiveren bij te dragen
aan een
beter milieu, minder kans op wateroverlast door klimaatverandering
betere
zuivering van het afvalwater, In het eerste kwartaal van 2020 wordt
"n "un
u
hierover
geïnformeerd.
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Bewonersbrief
Middels een brief worden alle bewoners binnen het projectgebied Molenstraat
omgeving geïnformeerd. Daarin wordt aangeven dat de subsidieregeling wijzigt

en
en

men kosteloos kan afkoppelen en aansluiten op het hemelwaterriool. De brief is als
bijlage toegevoegd aan dit schrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

. J.W. Brenninkmeijer

drs. l.W.F. Compagne
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