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Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van 
rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laag 
gelegen (niet onderheide) woningen in Krimpen aan den IJssel 

Gevraagde 
Beslissing: 
 
 
 
 
 

Te besluiten om: 
1. de Subsidieverordening voor het stimuleren van 
rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen van laag 
gelegen (niet onderheide) woningen in Krimpen aan den IJssel 
vast te stellen 

Aan de gemeenteraad  
van 
Krimpen aan den IJssel 
 
Krimpen aan den IJssel, 
 
Inleiding 
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is opgenomen dat we een 
subsidiemogelijkheid in het leven willen roepen voor laag gelegen (niet onderheide) 
woningen.  
Door klimaatontwikkeling neemt het aantal (zeer) hevige buien toe. Hierdoor zal in de 
toekomst mogelijk meer (riool) wateroverlast kunnen ontstaan. Bij wet is de gedeelde 
verantwoordelijkheid van gemeente en particulieren voor de afvoer van riool- en hemelwater 
vastgesteld. Wij stellen een regeling voor die het mogelijk maakt particulieren te stimuleren 
maatregelen te treffen om (riool) wateroverlast terug te dringen. 
 
 
Beoogd effect 
Vaststellen van een subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde 
voorzieningen in de huisaansluitingen bij laag  gelegen (niet onderheiden) woninge 
 
Argumenten 
In de afgelopen periode zijn er enkele projecten door de gemeente uitgevoerd om de 
wateroverlast bij laag gelegen woningen op te lossen( Breestraat en de Lekdijk huisnr. 226-
250)  De hoge kosten, die het realiseren van extra voorzieningen in de riolering om deze 
problemen op te lossen met zich meebrengen, zijn volledig gefinancierd uit de reserve 
riolering. 
In principe is sprake van een privaat rechtelijk probleem. De woningeigenaren moeten 
eigenlijk zelf zorg  dragen dat (riool)wateroverlast tot een minimum wordt beperkt. 
Met deze subsidie verordening brengen we twee zaken samen: de gemeente stimuleert en 
faciliteert gedeeltelijk de rioolgerelateerde oplossing, maar zorgt nadrukkelijk dat de 
verantwoordelijkheid blijft liggen waar die hoort en dat is bij de perceeleigenaar!  
Door het vaststellen van de voorliggende verordening worden particulieren in de gelegenheid 
gesteld om subsidie aan te vragen voor rioolgerelateerde voorzieningen in de huisriolering.  
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Jaarlijks is in totaal € 25.000,- subsidie beschikbaar. Per subsidieaanvraag wordt 50% van 
de gemaakte kosten en maximaal € 2.000,- uitgekeerd. De behandeling van een subsidie 
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in 
de verordening wordt een beschikking afgegeven. De subsidie wordt pas betaalbaar gesteld 
nadat een gereed melding is ingediend en de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 
Een toezichthouder van de gemeente zal naar aanleiding van de gereed melding ter plaatse 
controleren of hieraan wordt voldaan.  
 
 
Financiën 
Het benodigde budget voor het verstrekken van subsidie komt uit de rioleringsexploitatie. 
Jaarlijks zal hier met ingang van 1 januari 2013 € 25.000,00 voor worden gereserveerd. 
 
 
Communicatie 
De verordening zal via de gemeentelijk website aan de burgers kenbaar worden gemaakt.  
 
 
Bijlagen 
Concept Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de 
huisaansluitingen bij laag gelegen (niet onderheide) woningen in de gemeente Krimpen aan 
den IJssel.  
 
 
 
 
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van    is dit voorstel aan de orde 
geweest. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
 
Mr. A. Boele     L.M. Huizer 
secretaris     burgemeester 
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Ontwerp-besluit 
 
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 
 
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;  
overwegende dat het uit een oogpunt van verantwoordelijk bestuur een duurzame  
aanbeveling verdient om eigenaren/bewoners van laag gelegen (niet onderheide) woningen 
in de gemeente te stimuleren tot het treffen van maatregelen van rioolgerelateerde 
oplossingen in de huisaansluiting van de riolering om structurele overlast te voorkomen;  
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 
Awb);  
 
 
b e s l u i t :  
 
vast te stellen de navolgende 
  
EEN SUBSIDIE VERORDENING VOOR HET STIMULEREN VAN RIOOLGERELATEERDE 
VOORZIENINGEN IN DE HUISAANSLUITINGEN BIJ LAAG GELEGEN (NIET 
ONDERHEIDE) WONINGEN IN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
 
In deze verordening wordt verstaan onder:  
 
A  het college:  
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 
 
B  de raad:  
de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel; 
 
C  eigenaar/bewoner:  
degene die volgens het Kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het 
moment van aanvraag feitelijk bewoont;  
 
D  woning:  
een koopwoning in de gemeente Krimpen aan den IJssel; 
 
E  huisaansluiting: 
Rioolaansluiting vanaf gevel bouwwerk tot openbare hoofdriolering; 
 
F  rioolgerelateerde voorzieningen: 
een rioolpompgemaal of een terugslagklep in de huisaansluiting. 
 
 
Artikel 2  Subsidieplafond  
 
1. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb is vastgesteld op jaarlijks         
€ 25.000  voor het verstrekken van subsidies voor rioolgerelateerde voorzieningen in de 
huisriolering.  
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2. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van 
ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan 
de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.  
 
 
Artikel 3 Hoogte van het subsidie  
 
Uitkering van een eventuele subsidie is aan een maximaal bedrag gebonden, te weten 50% 
van de te maken kosten tot een maximum van € 2.000;  
 
 
Artikel 4 Verslag  
 
Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die 
op grond van de verordening worden verstrekt.  
 
 
 
Hoofdstuk 2 Verstrekken van subsidie  
 
Artikel 5 Aanvraag subsidie  
 
1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier, 
onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.  
2. Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar/bewoner van een woning. Bij twee 
of meer eigenaren/bewoners van een woning gelden zij gezamenlijk als aanvrager.  
3. Subsidie kan per woning eenmalig worden aangevraagd.  
 
 
Artikel 6 Subsidie  
 
1. Het college kan aan een eigenaar/bewoner subsidie verstrekken wanneer de woning lager 
ligt dan de gemiddelde overstortdrempel van de riolering (1.80-  meter NAP) 
2. Er in het verleden aantoonbare wateroverlast problemen waren als gevolg van de lage 
ligging van de woning   
3. De subsidie kan uitsluitend worden uitgekeerd ten behoeve van rioolgerelateerde 
voorzieningen zoals gedefinieerd in artikel 1 onder E. 
 
 
Artikel 7 Beslistermijn  
 
Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in artikel 5 
van deze verordening, een besluit met betrekking tot de subsidieverstrekking.  
 
 
Artikel 8 Weigeringsgronden  
 
Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:  
a. het totaal beschikbare bedrag voor subsidie als vermeld in artikel 2 van deze verordening 
is uitgekeerd;  
b. niet aan de voorwaarden, zoals gesteld in artikel 6, is voldaan;  
c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot 
subsidieverlening zou hebben geleid;  
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Artikel 9 Wachtlijst  
 
1. Wanneer op enig moment het beschikbare bedrag voor subsidie voor het betreffende jaar 
volledig is gereserveerd, kunnen aanvragers op een wachtlijst worden geplaatst.  
2. Plaatsing op de wachtlijst zal geschieden op volgorde van ontvangst.  
3. De aanvragers die op een wachtlijst zijn geplaatst, ontvangen bericht zodra zij alsnog voor 
subsidie in aanmerking komen. Vervolgens zal alsnog een beschikking worden afgegeven.  
4. De wachtlijst vervalt op het moment dat de verordening vervalt.  
 
 
Artikel 10 Gereedmelding  
 
1. De gereedmelding kan tot uiterlijk 6 maanden na datum van de subsidiebeschikking 
worden ingediend.  
2. De eigenaar/bewoner meldt schriftelijk aan het college dat de werkzaamheden zijn 
voltooid. 
3. De eigenaar/bewoner dient bij gereedmelding de factuur van de geleverde 
werkzaamheden te overleggen. 
4. Een toezichthouder van de gemeente zal naar aanleiding van deze gereedmelding ter 
plaatse controleren.  
 
 
Artikel 11 Betaalbaarheidsstelling 
 
Het op grond van artikel 6 door het college vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 
weken na de datum van gereed melding , zoals bedoeld in artikel 10, betaalbaar gesteld, 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 10. 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen  
 
Artikel 12 Hardheidsclausule  
 
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van B&W 
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van het College 
van B&W tot kennelijke onbillijkheden leidt, kan het College van B&W van enige bepaling 
afwijken. 
 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding en duur  
 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.  
 
 
Artikel 14 Citeertitel  
 
Deze subsidieverordening wordt aangehaald als: subsidieverordening voor het stimuleren 
van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen bij laag gelegen (niet 
onderheiden) woningen in de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2012 
De griffier,         De voorzitter,  


