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Aanvraagformulier 
afkoppelsubsidie 

hemelwater 
 
 Dit formulier zenden aan: Lees vóór het invullen de  
 

Gemeente Gennep toelichting op de laatste pagina 
 

  
    

 Postbus 9003 
Voor meer informatie kunt u 

 
 6590 HD Gennep  
 

bellen: 0485-494141 
 

   

  mailen: gemeente@gennep.nl  

     

 Gegevens aanvrager    

 Naam bedrijf/instelling of ...............................................................................................................  

 Naam en voorletters ....................................................................................................... m / v 

 Adres ...............................................................................................................  

 Postcode en woonplaats ...............................................................................................................  

 Telefoonnummer ...............................................................................................................  

 Email ...............................................................................................................  

 IBAN (rekeningnr. bank) ...............................................................................................................  

     

 Gegevens af te koppelen    
 oppervlakte    

 Adres ...............................................................................................................  

 Postcode en woonplaats ...............................................................................................................  

 Kadastrale aanduiding ...............................................................................................................  

 Soort af te koppelen 
D rijbaan  verharding 

  D plat dak 
  D parkeerplaats 
  D terras 
  D hellend dak (incl. type verharding/dakbedekking) 

 Hoeveelheid af te koppelen    

 verhard oppervlakte    

 (horizontaal gemeten)* 
...............................................................................................................   

 Bouwjaar van de 

...............................................................................................................  woning/pand 

 Eigendomsituatie 
...............................................................................................................   

 Elders ook afkoppelsubsidie    
 aangevraagd Zo ja, bij welke instantie ....................................................................... 

    

 Manier van afkoppelen D over de tuin uitlopen 

  D grindkoffer 

  D infiltratiekratten 

  D infiltratievijver 

  D wadi 

  D anders 
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Aanvraagformulier 
afkoppelsubsidie 

hemelwater  
 

Bijvoegen: 
 

Situatieschets (tekening, foto’s) af te koppelen verharding  
 
 

Ondertekening aanvrager 
 

Plaats 
 

Datum 
 

Handtekening 

 
 

 

............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 

 
 
 
 

 

Toelichting: 
 
 

• Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid.  
• Als de aanvraag volledig en juist is, wordt binnen 5 werkdagen een afspraak gemaakt om ter 

plaatse met u de af te koppelen verharding en de situatie erom heen te bekijken.  
• Binnen 6 weken na ontvangst ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor subsidie. Ook 

ontvangt u dan als bijlage “beschikking stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater”.   
• Binnen 6 maanden nadat u de beschikking heeft ontvangen, dient het opgegeven verharde 

oppervlak daadwerkelijk te zijn afgekoppeld. U maakt foto’s waarop de locatie van de 
regenpijp, de infiltratiewijze en de afsluiting van de regenpijp in de bodem duidelijk zichtbaar 
zijn.  

• Nadat het werk gereed is, maakt u hiervan een melding, voorzien van de foto’s van de 
uitvoering. Dit kan bij het Omgevingsloket. 

• Als uit de foto’s blijkt dat de afkoppeling volgens afspraak heeft plaatsgevonden, ontvangt u 
binnen 4 weken het subsidiebedrag. 

 
NB: Indien u meer dan 200 m2 verhard oppervlak wilt afkoppelen van het rioolstelsel, voeg dan een 
losse bijlage toe met specificatie van de projectkosten (uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen 
aan het afkoppelen, inclusief BTW indien deze niet verrekenbaar is). 
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