
Afdeling Milieu

Afkoppelen regenpijpen, subsidie aanvragen

 1. Aanvrager

voorletters en achternaam

burgerservicenummer

IBAN

(mobiel) telefoonnummer

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

wijk

ten name van

 2. Afkoppelgegevens (Let op: u moet de aansluiting naar het riool altijd ondergronds afdoppen)

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

wijk

Invullen indien afwijkend 
van de hierboven  
ingevulde gegevens.

Bent u eigenaar van het pand?

 ja
 nee, adres van de eigenaar:

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

W
S
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eg
en

/2
2
0
8
2
0
1
4

IBAN vervangt het  
bankrekeningnummer. 
Zie: www.overopiban.nl



Afkoppelen regenpijpen, 
subsidie aanvragen

Hoe gaat u het regenwater afvoeren nadat de regenpijp(en) is/zijn afgekoppeld? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

 opvang in regenton en benutting van het regenwater

toninhoud m3

afgekoppeld oppervlak m2

 met oppervlakte-infiltratie

onverharde oppervlakte van de
tuin voor oppervlakte-infiltratie 

m2

 ondergronds*

in infiltratiekratjes van totaal m3

afgekoppeld oppervlak m2

 ondergronds*

in één of meer zinkputten met 
een totaalinhoud van  

m3

afgekoppeld oppervlak m2

De inhoud van een regen- 
ton of reservoir telt niet  
als bergingscapaciteit. 
Als de ton vol is moet het  
regenwater toch nog 
veilig kunnen infiltreren.

Het benodigd tuinoppervlak 
is circa 30-50% van het  
afgekoppelde oppervlak.

Bij ondergrondse infiltratie 
moet de inhoud van een 
ondergrondse infiltratie- 
voorziening 10-25 liter 
bedragen per m2 af te  
koppelen oppervlak. 
De inhoud hangt af van de 
bodemdoorlatendheid.

Welke schone oppervlakken worden afgekoppeld van de riolering? 
(geen metalen daken)

Omschrijving van het oppervlak 
  
a) dak van woonhuis 
b) dak van garage 
c) dak van schuur 
d) bestrating 
e) overig (graag omschrijven)

Categorie 
   
1) hellend dak 
2) plat dak 
3) verharding met stenen 
4) verharding met asfalt 
5) overig (graag omschrijven)

Aantal m2

1.

2.

3.

4.

5.

Het gaat om oppervlakken 
waarvan het regenwater 
in de bestaande situatie 
in het riool terecht komt.

Een hellend dak moet 
altijd plat worden  
gemeten, dus 
lengte x breedte in het 
bovenaanzicht



 3. Planning

Wanneer is de start van de werkzaamheden gepland?

Wanneer zijn de werkzaamheden waarschijnlijk klaar?

U moet binnen 6  
maanden na  
subsidieverlening met 
de werkzaamheden 
beginnen.

 4. Eventuele toelichting

Afkoppelen regenpijpen, 
subsidie aanvragen

 ondergronds*

in een grindkoffer van  m3

afgekoppeld oppervlak m2

 ondergronds*

in bergingsreservoir voor benutting m3

 anders* namelijk:

Toelichting op dit systeem:

totaal capaciteit m3

totaal afgekoppeld oppervlak m2

* Maakt u een ondergrondse voorziening? 
   Maak tijdens de aanleg foto's waarop duidelijk de verbindingen te zien zijn
   tussen regenpijp, leidingen, filters en berging. 
   Deze foto's heeft u nodig om de subsidie te verkrijgen.

afgekoppeld oppervlak m2



 6. Verklaring en ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en 
dat u niets heeft verzwegen. 

datum handtekening aanvrager

Stuur het formulier met alle noodzakelijke handtekeningen en de bijlage(n) in tweevoud naar:: 
Gemeente Nijmegen 
Afdeling Milieu 
Loket Duurzaam Wonen 
Postbus 9105 
6500 HG  Nijmegen 
 
Het ontwerp wordt getoetst door het Waterservicepunt. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een
brief met de vaststelling van het subsidiebedrag. Ook ontvangt u een formulier dat u moet insturen als 
het werk klaar is. Subsidie wordt pas verstrekt na afronding van de werkzaamheden en controle door het 
Waterservicepunt. 
  
Vragen: zie www.waterbewust.nl voor de Subsidieregeling afkoppelen regenwaterafvoer 2009.  
     

Inleveren van het formulier

Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand waar afgekoppeld wordt:

naam eigenaar handtekening eigenaar

Indien u ook het dakoppervlak van uw buren afkoppelt:

naam buren handtekening buren

 5. Met deze aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen.

 kopie van een recent bankafschrift. (Bedragen op de kopie mag u onleesbaar maken)
 plattegrond of tekening (schaal 1:100) waarop duidelijk is aangegeven:

- welke verharde oppervlakken worden afgekoppeld; 
- welke regenpijpen het regenwater afvoeren naar de voorziening;
- waar eventuele goten liggen die het water afvoeren; 
- waar de afkoppelvoorzieningen komen te liggen; 
- welke afmetingen de voorzieningen hebben.

Afkoppelen regenpijpen, 
subsidie aanvragen


Aanvraag om reclamevergunning
laatl0
14-03-2005
G300
1
26-04-2005
00350501
Aanvraag om reclamevergunning
Stadswinkel, Loket Bouwen

Bouwen en Wonen
Afdeling Milieu
..\..\..\Gem-logo.bmp
Afkoppelen regenpijpen, subsidie aanvragen
 1. Aanvrager
voorletters en achternaam
burgerservicenummer
IBAN
(mobiel) telefoonnummer
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
wijk
ten name van
 2. Afkoppelgegevens (Let op: u moet de aansluiting naar het riool altijd ondergronds afdoppen)
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
wijk
Invullen indien afwijkend
van de hierboven 
ingevulde gegevens.
Bent u eigenaar van het pand?
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
WSPregen/22082014
IBAN vervangt het 
bankrekeningnummer.Zie: www.overopiban.nl
Afkoppelen regenpijpen,
subsidie aanvragen
Hoe gaat u het regenwater afvoeren nadat de regenpijp(en) is/zijn afgekoppeld?
(meerdere antwoorden mogelijk)
toninhoud 
m3
afgekoppeld oppervlak 
m2
onverharde oppervlakte van de
tuin voor oppervlakte-infiltratie 
m2
in infiltratiekratjes van totaal 
m3
afgekoppeld oppervlak 
m2
in één of meer zinkputten met
een totaalinhoud van  
m3
afgekoppeld oppervlak 
m2
De inhoud van een regen-
ton of reservoir telt niet 
als bergingscapaciteit.
Als de ton vol is moet het 
regenwater toch nog
veilig kunnen infiltreren.
Het benodigd tuinoppervlak
is circa 30-50% van het 
afgekoppelde oppervlak.
Bij ondergrondse infiltratie
moet de inhoud van een
ondergrondse infiltratie-
voorziening 10-25 liter
bedragen per m2 af te 
koppelen oppervlak.
De inhoud hangt af van de
bodemdoorlatendheid.
Welke schone oppervlakken worden afgekoppeld van de riolering?
(geen metalen daken)
Omschrijving van het oppervlak
 
a) dak van woonhuis
b) dak van garage
c) dak van schuur
d) bestrating
e) overig (graag omschrijven)
Categorie
  
1) hellend dak
2) plat dak
3) verharding met stenen
4) verharding met asfalt
5) overig (graag omschrijven)
Aantal m2
1.
2.
3.
4.
5.
Het gaat om oppervlakken
waarvan het regenwater
in de bestaande situatie
in het riool terecht komt.
Een hellend dak moet
altijd plat worden 
gemeten, dus
lengte x breedte in het
bovenaanzicht
 3. Planning
Wanneer is de start van de werkzaamheden gepland?
Wanneer zijn de werkzaamheden waarschijnlijk klaar?
U moet binnen 6 
maanden na 
subsidieverlening met
de werkzaamheden
beginnen.
 4. Eventuele toelichting
Afkoppelen regenpijpen,
subsidie aanvragen
in een grindkoffer van  
m3
afgekoppeld oppervlak 
m2
in bergingsreservoir voor benutting 
m3
Toelichting op dit systeem:
totaal capaciteit 
m3
totaal afgekoppeld oppervlak 
m2
* Maakt u een ondergrondse voorziening?   Maak tijdens de aanleg foto's waarop duidelijk de verbindingen te zien zijn 
   tussen regenpijp, leidingen, filters en berging.    Deze foto's heeft u nodig om de subsidie te verkrijgen.
afgekoppeld oppervlak 
m2
 6. Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en
dat u niets heeft verzwegen. 
datum
handtekening aanvrager
Stuur het formulier met alle noodzakelijke handtekeningen en de bijlage(n) in tweevoud naar::
Gemeente Nijmegen
Afdeling Milieu
Loket Duurzaam Wonen
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen
Het ontwerp wordt getoetst door het Waterservicepunt. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een
brief met de vaststelling van het subsidiebedrag. Ook ontvangt u een formulier dat u moet insturen als
het werk klaar is. Subsidie wordt pas verstrekt na afronding van de werkzaamheden en controle door het
Waterservicepunt.
 
Vragen: zie www.waterbewust.nl voor de Subsidieregeling afkoppelen regenwaterafvoer 2009. 
                                             
Inleveren van het formulier
Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand waar afgekoppeld wordt:
naam eigenaar
handtekening eigenaar
Indien u ook het dakoppervlak van uw buren afkoppelt:
naam buren
handtekening buren
 5. Met deze aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen.
- welke verharde oppervlakken worden afgekoppeld;
- welke regenpijpen het regenwater afvoeren naar de voorziening;
- waar eventuele goten liggen die het water afvoeren;
- waar de afkoppelvoorzieningen komen te liggen;
- welke afmetingen de voorzieningen hebben.
Afkoppelen regenpijpen,
subsidie aanvragen
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