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Informatienota voor het College van B&W
Antwoord op schriftelijke vragen: Meer aandacht voor afkoppelen
van regenpijpen
Kernboodschap
Voor het college is het afkoppelen van verhard oppervlak meer dan een aandachtspunt
bij haar taken/werkzaamheden: het is een uitgangspunt/voorwaarde bij de
herinrichting/reconstructie en de ontwikkeling van de openbare ruimte. Het college dicht
zichzelf echter geen taak/rol/verantwoordelijkheid toe in het onder de aandacht brengen
van subsidieregelingen van andere overheden.
Eerdere besluiten
Datum
21-12-2017

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Vaststelling Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Hoeveel Wijchense huishoudens hebben een aanvraag gedaan voor de
subsidieregeling van het waterschap?
Dat is het college op dit moment niet bekend. In tegenstelling tot de provincie houdt
het waterschap geen openbaar subsidieregister bij. Het college houdt geen registers
bij van particuliere subsidieaanvragen bij andere overheden en ziet hiervoor ook geen
taak/rol/verantwoordelijkheid voor zich weggelegd. Niettemin heeft het college uw
vraag bij de collega’s van het waterschap uitgezet. Omdat nog geen reactie is
binnengekomen, komt het college hierop nog bij u terug.
2. Hoeveel van deze vragen zijn toegekend?
Zie voorgaand antwoord.
3. Bent u het met D66 eens dat grootschalig onderhoud aan riolering een goed moment
is voor extra publiciteit over deze regeling?
Het college is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het onder de aandacht
brengen van de deze subsidieregeling bij het waterschap zelf ligt. Niettemin heeft het
college op de website Ons Groene Gezicht (www.onsgroenegezicht.nl) een verwijzing
laten zetten naar de subsidieregeling van het waterschap (www.hohohoosbui.nl).
Daarnaast vinden de bezoekers van Ons Groene Gezicht ook een verwijzing over
klimaatbestendig maken van huis en tuin (www.riool.info).
Overigens merkt het college op dat de subsidieregeling van het waterschap niet
zozeer gaat over afkoppelen van verhard oppervlak als zodanig, maar over het
klimaatbestendig maken van huis en tuin (tegels eruit en planten erin, groen dak,
regenwatervijver, geveltuin, regenton, grind i.p.v. verharding).
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Periodiek houden we voorlichtingscampagnes over de riolering en maken daarbij
gebruik van foldermateriaal van brancheorganisatie Stichting RIONED (in het
bijzonder de folder ‘Regenwater. Gebruik het in de tuin’ in 2014). Bij
herinrichtingen/reconstructies vindt vanuit de voorbereidingen communicatie met
bewoners en bedrijven plaats over de a.s. werkzaamheden, waarbij afkoppelen onder
de aandacht wordt gebracht. We gaan bovengenoemde folder alsnog in de Uilenboom
rondsturen en voortaan ook bij alle herinrichtingen/reconstructies gebruiken.
Graag wil het college er verder op wijzen dat waterbewustzijn niet exclusief een
overheidsverantwoordelijkheid is. Particulieren kunnen ook afkoppelen als er géén
herinrichting/reconstructie wordt uitgevoerd. Qua kosten maakt dit in de regel voor
een particulier geen enkel verschil.
4. Welke stappen gaat de gemeente zetten om deze regeling extra onder de aandacht te
brengen bij haar inwoners?
Hiervoor gaat het college geen andere of extra stappen zetten dan wat al plaatsvindt.
5. Is het college het met D66 eens dat grootschalig onderhoud van riolering in de wijk
Uilenboom een extra reden is om de subsidiemaatregel onder de aandacht te brengen
bij haar inwoners? Waarom is dat tot op heden niet gebeurd?
Nee geen extra reden, zie antwoord vraag 1 en 3.
6. Volgens het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is er continu aandacht voor het
afkoppelen van regenpijpen. Waaruit bestaat deze aandacht?
Graag wil het college hier een nuance aanbrengen. Er is voortdurende aandacht voor
afkoppelen van de verharde openbare ruimte. Zoals het GRP vermeld, wordt de
verharde openbare ruimte alleen afgekoppeld in samenloop met
herinrichtingen/reconstructies (werk met werk maken). Daarnaast geldt bij
nieuwbouwplannen dat zowel de verharde openbare ruimte als het verhard
particuliere eigendom (dak + terrein) niet wordt aangekoppeld.
Opgemerkt wordt dat vanuit het GRP ook de voorwaarde is verbonden dat het
afkoppelen en het niet-aankoppelen wel fysiek mogelijk en/of doelmatig moet zijn.
Oftewel, de maatschappelijke lasten moeten in verhouding staan met de
maatschappelijke baten. Per situatie wordt deze afweging gemaakt.
7. Is de gemeente bereid om een cofinanciering vanuit het GRP vrij te maken voor het
afkoppelen van regenpijpen?
Met het vaststellen van het GRP heeft de raad ervoor gekozen de beschikbare
middelen voor afkoppelen alléén in te zetten voor van de openbare ruimte. Per saldo
is het rendement voor afkoppelen van de openbare ruimte ook vele malen groter dan
voor particuliere terreinen. Waar het afkoppelen van de verharde openbare ruimte
gemiddeld € 15,– per m2 kost (1 ha per jaar ad € 150.000,–), bedragen de
particuliere kosten als gauw € 75,– per m2 (100 m2 ad € 7.500,–).
Verder wil het college er graag op wijzen dat een cofinanciering (subsidieregeling)
een fors beslag legt op de organisatiecapaciteit (opstellen subsidieregeling,
beoordelen aanvraag, controleren uitvoering, afwikkelen financiën, bijhouden
afkoppelregister, naleven/handhaven gebruik, verantwoording in jaarrekening, enz.).
Die administratieve lasten moeten ook worden bekostigd.
8. In het GRP is te lezen dat er plannen zijn om bij uitbreiding en rioolrenovaties binnen
de gemeente op meerdere locaties wadi’s aan te leggen. Wat is de stand omtrent
deze plannen?
Dat ligt iets genuanceerder: Bij iedere uit/inbreiding en herinrichting/reconstructie
wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor afkoppelen. Bij voorkeur worden

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 36723

daarvoor wadi’s toegepast omdat deze doelmatiger zijn de infiltratieriolen/kratten/putten.
In de jaarrekening vindt u het overzicht van hoeveel is afgekoppeld. Ter indicatie:
Vanaf 2015 tot nu toe hebben we in totaal 5,23 ha afgekoppeld. In de periode 20092014 was dat 4,87 ha. Bovendien is in dezelfde periode (2009-2014) in totaal 12,63
ha niet aangekoppeld.
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