Bijdrage afkoppelen regenwater

Spelregels
Waarom een afkoppelbijdrage
Afkoppelen is het scheiden van regenwater (regen, sneeuw, hagel e.d.) en het vuilwater
(toiletten, wasmachines, douches e.d.). Op dit moment worden op veel plaatsen deze
waterstromen nog gecombineerd afgevoerd naar de zogenaamde gemengde riolering. Het is
wenselijk voor het milieu om de hemelwaterstroom van deze riolering af te halen. Dit gebeurt
in de nieuwbouwwijken vanaf het einde van de vorige eeuw al standaard, maar in de oudere
wijken is dit op veel plaatsen nog niet het geval.
Bij nieuwbouw en grootschalige verbouw is er een verplichting dit water te scheiden maar
voor oudere bebouwing is deze verplichting er niet. Om het vrijwillig afkoppelen van panden
in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld

Hoe ziet deze bijdrage er uit
De afkoppelbijdrage bestaat uit de uitgifte van materiaal voor afkoppelen.
Door middel van een intekenformulier kunt u aangeven welke materialen
u wilt ontvangen. Het aanbrengen van deze materialen gebeurt door uzelf
of in opdracht van u. De gemeente houdt steekproeven om te zien of het materiaal
daadwerkelijk is aangebracht en of deze na enige tijd nog aanwezig zijn. U hoeft niet in één
keer heel uw huis van de riolering af te halen. Als u alleen de voorkant of achterkant wilt doen
is dit ook goed. Wel krijgt u alleen materiaal als dit gedeelte van de woning eerst op het riool
aangesloten was. Maak altijd een overloop naar uw tuin, de stoep of naar het bestaande riool
omdat het soms harder regent dan dat er bijvoorbeeld in een regenton past.

Hoe lang loopt de bijdrage
De afkoppelbijdrage loopt voor minimaal vijf jaar,
van 2017 tot en met 2021. Daarna bekijkt de
gemeente of deze subsidie wordt voortgezet.

Wie mag er mee doen
Zoals hier boven al gemeld is richt de
bijdrageregeling zich op de particulieren die nu
geen afkoppelplicht hebben. In stap 1 van
het stappenplan kunt u ontdekken of uw
woning of pand in aanmerking komt.

Hoe vraagt u het aan
Er zijn verschillende methodes om
de bijdrage aan te vragen. Als u het
‘stappenplan’ doorloopt komt u ze vanzelf tegen.

Nacontrole
Houdt er rekening mee dat u thuis een controle kunt
krijgen of de materialen aangebracht zijn en nog
steeds functioneel zijn.

Vrijwaring
De gemeente Voorst is niet aansprakelijk voor:
- het verkeerd aanbrengen van de materialen;
- (vervolg)schade voor, tijdens of na aanbrengen
van de materialen;
- schade en/of overlast aan derden;
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- de kwaliteit van het materiaal na afloop van de
garantietermijn met een maximum van 1 jaar.

