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HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN

De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog

niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het

huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken

en terrassen op hun eigen grond moeten opvangen. Een afkoppelcoach gaat huiseigenaren

hierbij adviseren. Voor het afkoppelen van achter- en zijkant van de woning ontvangt u

een eenmalige subsidie van € 300,-. Voor het afkoppelen van de voorkant (dus van het

riool) ontvangt u maximaal 10 jaar lang €50,- belastingkorting op de rioolheffing. 

Wat zijn de voordelen van dit plan? Het plan bespaart over een periode van tien jaar

ongeveer 40 miljoen (!) euro aan rioolonderhoud en renovatie. Dit betekent dat de

rioolheffing waarschijnlijk onder de € 200 euro kan blijven. Als de gemeente het gehele

riool had moeten vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan zou u in de toekomst

minimaal € 350,- euro aan rioolheffing moeten gaan betalen. Kortom, door allemaal

samen werk te verzetten besparen we veel geld. En behalve het financiële voordeel,

bereiken we ook dat hemelwater infiltreert in onze eigen bodem, tuinen en vijvers.

Iedereen die vóór 1 september 2020 volledig is afgekoppeld kan de maximale besparing

van 10 jaar lang € 50 euro korting tegemoet zien. 

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om voor de zomervakantie een

communicatieplan te presenteren zodat meteen na de zomervakantie begonnen kan

worden met informeren, advies geven, en persoonlijk maatwerk leveren. De spelregels

moeten duidelijk zijn voor het spel begint, want elke huiseigenaar behoort te weten waar

hij aan toe is. En daarom hadden CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL en VVD gezamenlijk

twee moties en een amendement ingediend zodat u die zo belangrijke duidelijkheid ook
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krijgt. De grote politieke eensluidendheid in deze project laat zien dat de politieke partijen

niet altijd hun eigen gelijk benadrukken, maar ook prima kunnen samenwerken. En goed

samenwerken begint met oprechte belangstelling in de ander en daarna samen bewegen.

Net als dansen.  Dit voelde als dansen. 

Fractie CDA

Lees ook: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-

eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

