Aanvraag subsidie riool gerelateerde voorziening
1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-Mailadres:
2. Plaats van aansluiting
Adres:
Kadastraal bekend gemeente:
Sectie:
Nummer:
3. De aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is)
□ Het verzoek om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een riool
gerelateerde voorziening in de huisaansluiting.
□ Het plaatsen van een terugslagklep in de huisaansluiting.
□ Het aanbrengen van een rioolpomp installatie t.b.v. een onderbemaling
binnen de perceelgrens.
□ een andere rioolgerelateerde oplossing t.w. …………………………..

4. Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van tekening als bedoeld onder 6
wordt in behandeling genomen. Het is raadzaam om voor u zelf een kopie van het ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier te maken.

5. Verzendinstructie
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beheer Buitenruimte
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

6. Toelichting
Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit aanvraag formulier, en de daarop berustende bepalingen, wordt verstaan onder:
1.

Gemeente : Gemeente Krimpen aan den IJssel

2.

Rechthebbende: de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het perceel
respectievelijk de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden of de vereniging van eigenaren van de percelen
ten behoeve waarvan de riool gerelateerde voorziening in de aansluitleiding op het openbaar riool wordt
gerealiseerd en in stand gehouden alsmede de rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel van
de hiervoor genoemden

3.

Aansluitleiding: Combinatie van perceelaansluitleiding en/of ontstoppingsstuk en/of terreinleiding.
a.

Perceelaansluitleiding: : het deel van de aansluitleiding vanaf de perceelsgrens/ ontstoppingsstuk
tot aan het aansluitpunt op het openbare riool. De aanleg of wijziging van deze aansluiting van
een particulier riool op het openbaar riool vindt plaats door of namens de rechthebbende.

b.

Ontstoppingsstuk: voorziening die toegang geeft tot het inwendige van een leiding en waarmee
beheer en onderhoud van de leiding van binnenuit mogelijk wordt.

c.

Terreinleiding: Deel van de aansluitleiding vanaf het gebouw tot aan de perceelsgrens/
ontstoppingsstuk

d. Aansluitpunt: het punt waar de perceelaansluitleiding aansluit op het openbare riool. Bij
openbare vrijvervalriolering betreft dit de inlaat in de buis van het openbaar riool. Bij openbare
drukriolering betreft dit de inlaat in de put van het drukrioolgemaal.
4.

Openbaar riool: Buitenriolering zoals bedoeld in de NEN3215:2011 exclusief de aansluitleiding.

5.

Figuur 1: Toelichting definities

Artikel 2

Nadere regels

1. Subsidie
Het college kan aan een eigenaar/bewoner subsidie verstrekken wanneer de woning lager ligt dan de
gemiddelde overstortdrempel van de riolering (1.80- NAP)
Er in het verleden aantoonbare wateroverlast problemen waren als gevolg van de lage ligging van de
woning
De subsidie kan uitsluitend worden uitgekeerd ten behoeve van rioolgerelateerde voorzieningen.
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
2. Beslistermijn
Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit met betrekking tot de
subsidieverstrekking.
3. Weigeringsgronden
Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:
a. het totaal beschikbare bedrag voor subsidie van € 25.000,00 in het betreffende jaar al is
uitgekeerd;
b. niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;
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;
Het college van burgemeester en wethouders kan ter uitvoering van deze verordening nadere
voorwaarden stellen.
Het college van burgemeester en wethouders kan beleidsregels vaststellen ter uitvoering van:
deze verordening.

4. Wachtlijst
• Wanneer op enig moment het beschikbare bedrag voor subsidie voor het betreffende jaar volledig is
gereserveerd, kunnen aanvragers op een wachtlijst worden geplaatst.
• Plaatsing op de wachtlijst zal geschieden op volgorde van ontvangst.
• 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.
• De wachtlijst vervalt op het moment dat de verordening vervalt.

Artikel 3
Het verkrijgen van een subsidie voor een rioolgerelateerde voorziening in de huisaansluiting
1.
Bij deze aanvraag worden de volgende gegevens door de rechthebbende vermeld:
a.
de naam en het adres van de rechthebbende;
b.
de ligging van het aan te sluiten dan wel aangesloten bouwwerk aan de hand van straat en
huisnummer en een situatieschets van 1:1000
c.
een beschrijving van de manier en welke rioolgerelateerde voorziening men wil aanbrengen
d.
van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens:
2.
Het college van burgemeester en wethouders kan aanvullende gegevens vragen.
Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag

Artikel 4

Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

De rechthebbende is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, de renovatie en vervanging van de
aansluitleiding van de huisriolering en de aangebrachte riool gerelateerde voorziening.

