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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het collegebesluit van 10 augustus 2021 om Subsidieregels voor afkoppelen regenwater vast te 
stellen. 
 
Inleiding 
Op 16 december 2020 heeft uw gemeenteraad het Programma Water en Riolering (PWR) 
vastgesteld. In dit programma is de ambitie vastgelegd om bij te dragen aan de gemeenschappelijke 
doelen met betrekking tot klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. 
Participatie en Communicatie is in dat kader als een van de speerpunten benoemd. Met de 
subsidieregel afkoppelen regenwater wordt uitvoering gegeven aan dat speerpunt. 
 
Informatie 
Inwoners van Goirle lijken behoefte te hebben aan een subsidieregeling voor het afkoppelen van 
hemelwater. Regelmatig wordt er geïnformeerd naar subsidiemogelijkheden voor afkoppelen en 
voor groene daken. Ook uit de onlangs gehouden enquête bij het inwonerspanel is gebleken dat de 
subsidiebeleidsregel zal aansluiten op de behoeften van Goirlenaren.  
 
Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende maatregelen: 
1. afkoppelen dakoppervlak; 

• alleen van panden die zijn gebouwd voor bouwjaar 2012 en aangesloten zijn op de 
gemeentelijke riolering met hun hemelwater; 

• subsidie bedraagt €10 per m2 met maximum van 150 m2;  
2. vervangen/aanvullen van een gewoon dak door een dakoppervlak met begroeiiing; 

• Subsidie bedraagt €15 per m2 met maximum van 150 m2 
3. ontharden van de tuinen / terrassen / opritten; 

• Subsidie bedraagt €6 per m2 met maximum van 150 m2.  

• Dit bedrag wordt aangevuld met €4 per m2 als het ontharden gepaard gaat met een 
toenemende biodiversiteit door de aanleg van beplanting anders dan gras. 

4. Regenwatervoorziening. 
Subsidie bedraagt 30% van de kosten met maximum per voorziening: 

• Regenton of waterzuil: € 250 per ton of zuil, maximaal 2 in totaal 

• Waterschutting: € 700  

• Infiltratievoorziening: € 500 

• Verlaging in de tuin of wadi: € 1.200 
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Vervolg 
Na publicatie van de regeling op “officiële bekendmakingen.nl”, kunnen aanvragen worden 
behandeld. 
 
Communicatie 
De subsidiebeleidsregel wordt gepubliceerd op “officiële bekendmakingen.nl”, in het Goirles Belang 
en op de socials. 
 
 Bijlagen 
1: Aanvraagformulier 
2: Verantwoordingsformulier 
3: Subsidieregels 
4: Resultaten enquête inwonerspanel 
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