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Voorstel:
Vaststellen van de bijgevoegde 'Subsidieverordening afkoppelen hemelwater'
 
 
Inleiding:
In het Jaarwerkplan van 2008 is het opstellen van een nieuwe subsidieverordening afkoppelen hemelwater 
opgenomen. Dit komt direct voort uit het in 2007 vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan en het integraal 
waterplan Dalfsen. De nu voorliggende verordening moet het zg. afkoppelen stimuleren. Afkoppelen is het 
definitief (duurzaam) ongedaan maken van de situatie waarbij schoon hemelwater dat op verhard 
oppervlak (wegen, daken) valt, via het gemengde rioleringsstelsel wordt afgevoerd naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft (conform afspraken met het waterschap) een basisinspanning voor de reductie van de 
vuilemissie uit de riolering. Deze basisinspanning is bijna behaald. Afkoppelen van hemelwater heeft een 
reducerende werking op de jaarlijkse vuilemissie van de riolering.  
Naast de vuilemissie is het vanuit milieuhygienisch oogpunt niet wenselijk dat relatief schoon hemelwater 
via het riool naar de zuiveringsinstalatie van het waterschap wordt vervoerd. Dit is onnodig en daarmee 
tevens geen duurzame oplossing. Beter is het om het hemelwater te infiltreren in de bodem. 
De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate inzameling van het huishoudelijk afvalwater en heeft  
de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover eigenaren dat zelf niet kunnen 
verwerken.  
De subsidieverordening moet particulieren en bedrijven stimuleren om op eigen initiatief en op vrijwillige 
basis reeds bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het gemengde rioleringsstelsel. In 
nieuwbouwsituatie moet het water al gescheiden worden aangeleverd. 
Tot slot heeft de gemeente zich in het gemeentelijk rioleringplan (GRP) en in het waterplan een doelstelling 
opgelegd om minimaal 0,5 ha. per jaar af te koppelen. 
 
Alternatieven:
Het niet vaststellen van de verordening lijdt ertoe dat het stimuleren van de partiuliere initiatieven op een 
andere wijze vorm moet krijgen. De achterliggende doelstelling en de resultaatsverplichting van 0,5 ha per 
jaar blijven staan. Alternatieven zijn dan projectgebonden stimuleringsbijdragen of een meer dwingend 



 
 
 

  
 
   

 

karakter. Wanneer de particuliere initiatieven achterblijven zal van de gemeente zelf een nog grotere 
inspanning krijgen dan het geval is met betrekking tot het afkoppelen van de eigen terreinnen (m.n. wegen) 
om alsnog te voldoen aan de doelstelling.
 
Financieel kader:
Past binnen het investeringsbudget.  
 
In het investeringsplan dat behoort bij de begroting van 2008, is voor 'Maatregelen uitvoering GRP'  
(investering 100-102) een bedrag vastgesteld van € 885.000,- 
 
De uit te geven afkoppelsubsidiegelden komen ten laste van deze investering (100-102) tot een maximum 
van € 25.000,-  per jaar voor de periode van 2008 tot 2012 voor het afkoppelen van niet-gemeentelijke 
terreinen.
 
Communicatie:
Na vaststelling in de raad wordt de nieuwe subsidieverordening bekendgemaakt via Kernpunten en het 
Gemeenteblad. Daarnaast wordt er een persbericht opgesteld. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


