
 

1  
Projectplan afkoppelen regenwater, versie 11 februari 2020 

 

 

 

 

Het afkoppelen van regenwater in Sint-Michielsgestel 
Met elkaar voor Mekaar – Waterteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie: 11 februari 2020  

Ter goedkeuring aan de Project Adviescommissie (PAC) van Het 

Groene Woud 

 

 

 



 

2  
Projectplan afkoppelen regenwater, versie 11 februari 2020 

 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Wat is de aanleiding? .......................................................................................................................... 3 

Het waterteam Met elkaar voor Mekaar ............................................................................................ 4 

Doel van het project. .............................................................................................................................. 5 

Wat gaan we doen? ............................................................................................................................. 5 

Hoe gaan we dat doen? ....................................................................................................................... 5 

Voor wie gaan we dat doen? ............................................................................................................... 6 

Onze gewenste resultaten................................................................................................................... 7 

Afbakening ........................................................................................................................................... 7 

Wat hebben we nodig?........................................................................................................................... 9 

Rol en taakverdeling ............................................................................................................................. 10 

Werkwijze ............................................................................................................................................. 12 

Definiëren van de technische afkoppelmaatregelen en pakketten. ................................................. 12 

Selecteren van de leveranciers. ........................................................................................................ 13 

Begeleiding van de aanvraag en uitvoering ...................................................................................... 14 

Communicatieplan ................................................................................................................................ 15 

Planning................................................................................................................................................. 22 

Begroting en dekking ............................................................................................................................ 24 

Risico’s en maatregelen ........................................................................................................................ 26 

Bijlage 1 Planning besluitvorming gemeenteraad ............................................................................... 27 

Bijlage 2 Procesbeschrijving ................................................................................................................. 28 

 

 

 

  



 

3  
Projectplan afkoppelen regenwater, versie 11 februari 2020 

 

Inleiding 

Wat is de aanleiding? 

In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn binnen het burgerinitiatief ‘Met elkaar voor Mekaar’ (MevM) 

een aantal initiatieven actief. Deze initiatieven initiëren o.a. projecten voor de inwoners van de 

gemeente Sint-Michielsgestel op het gebied van leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Zo is er 

enkele jaren geleden een zonnepanelen actie (ca. 140 deelnemers) en spouwmuurisolatie actie (ca. 

420 deelnemers) geweest. Behalve dat deze projecten een bijdrage leveren aan het klimaat, geven ze 

ook een bredere invulling aan maatschappelijke doelen. Inwoners worden geënthousiasmeerd, 

gestimuleerd en betrokken bij de projecten. De projecten leveren voordeel op voor plaatselijke 

verenigingen en leveren winsten op in termen van biodiversiteit. Daarnaast betrekt MevM 

werkbedrijven met een sociaal aspect bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 hebben een 

aantal mensen het “Waterteam” opgericht en zijn een nieuw burgerinitiatief gestart. Dit team wil 

zich sterk maken voor het klimaatbestendig maken van woningen door regenwater af te koppelen 

van het riool, en te bergen op het eigen perceel. 

In de meeste gevallen komt het regenwater dat in- en rondom het huis valt via het dak, de regenpijp 

en de verharding terecht in het gemengde vuilwaterriool en wordt onnodig gezuiverd op de RWZI 

(Riool Water Zuivering Installatie) in Boxtel en Vinkel. Het riool kan dit bij extreme regen niet 

verwerken en dit kan dan wateroverlast op straat veroorzaken of leiden tot vuilwaterlozing op het 

oppervlaktewatersysteem. Regenwater is schoon en kan worden benut voor infiltratie op eigen 

terrein. Met de toenemende weersextremen en verdroging van de bodem wordt die noodzaak ook 

steeds groter. Aangezien een groot deel van het verharde oppervlak in eigendom is van de inwoners 

zelf (tot 40% van het totaal), ligt daar een schone en grote taak om regenwater af te koppelen en zelf 

vast te houden in tuin, regenton of waterberging. Hiermee vermindert verdroging van groen en 

natuur, kan hittestress worden voorkomen en worden onnodig hoge kosten voor afvoer beperkt 

omdat minder (schoon) water naar de afvalwaterzuivering installatie afgevoerd hoeft te worden. De 

RWZI hoeft dit schone water niet te reinigen, wat jaarlijks een besparing oplevert van € 2,- tot € 4,- 

per m2 afgekoppelde verharding. Ook verbruiken inwoners tijdens droge periodes minder drinkwater 

voor het besproeien van hun tuinen.  

Op dit moment geldt dat veel inwoners hier niet bij stil staan of hier onvoldoende van op de hoogte 

zijn. Ook kan het voorkomen dat inwoners het te veel ‘gedoe’ vinden, waardoor er nu nog maar 

weinig wordt afgekoppeld. Er zijn in beperkte mate subsidies mogelijk, maar die worden nog 

nauwelijks benut. Door de anoniemer wordende samenleving is het voor individuele bewoners ook 

lastiger om met buren een actie op touw te zetten om het afkoppelen van regenwater te 

organiseren. Dit zou ook bij de steeds meer voorkomende droge zomers de verdroging van de eigen 

tuin tegengaan, en op deze wijze hittestress bestrijden in de achtertuinen. 

Door de actie samen (door en voor inwoners) met de gemeente breed op te zetten en samen uit te 

voeren kunnen inwoners bewust gemaakt worden, geënthousiasmeerd en geïnspireerd worden, en 

worden geholpen en ontzorgd bij het afkoppelen en nuttig gebruiken van het regenwater op eigen 

terrein. Door hiervoor ook lokale (en regionale) uitvoerende partijen te zoeken wordt de sociale 

betrokkenheid nog verder vergroot. Hierbij hebben alle partijen het gezamenlijke doel om meer 

waterbewustzijn te creëren en klimaatmaatregelen op eigen terrein te realiseren.  
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Het waterteam Met elkaar voor Mekaar 

Het projectteam of liever gezegd het Waterteam bestaat uit de volgende inwoners van de Gemeente 

Sint-Michielsgestel: 

• Dirk van der Burgt  Den Dungen 

• Francis van Zandbrink  Middelrode 

• Harold Soffner   Den Dungen 

• Mirja Kits    Den Dungen   

• Peter van den Heuvel  Berlicum 

• René van der Burgt  Den Dungen 

• Tobias Renner   Den Dungen  

  

  

 

 

Externe Projectondersteuning: 

• Nelien van der Ben  Communicatie 

• John Vermeer   Projectplan opstellen 

 

   Nelien van der Ben  John Vermeer 

 

Contactpersoon MevM Waterteam:  

Francis van Zandbrink 

f.vanzandbrink@ziggo.nl 

Schellekesveld 15 

Berlicum 

06 5022 2689 

 

 

 

 

 

Dit projectplan is tot stand gekomen dankzij een klimaatvoucher van Het Groene Woud.  

 

 

Het Waterteam (Francis was afwezig) 

Francis van Zandbrink 

https://www.linkedin.com/in/nelien-van-der-ben/
https://www.linkedin.com/in/john-vermeer-a630192/
mailto:f.vanzandbrink@ziggo.nl
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Doel van het project. 

Wat gaan we doen?  

We gaan inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel inspireren, informeren en enthousiasmeren 

om actief aan te haken op dit bewoners collectief. We streven er naar ze -zo mogelijk- volledig te 

ontzorgen in het fysiek afkoppelen van de regenpijp aan de achterzijde en zijkant van hun woning en 

het vasthouden van regenwater. Op deze manier blijft het schone regenwater ter plekke, loopt het 

de bodem in of wordt het opgevangen in plaats van dat het schone water in het riool terecht komt 

en onnodig naar de RWZI wordt getransporteerd. Hierbij willen we de focus vooral leggen op de 

situatie ‘achter het huis’. Dit na afstemming met de gemeente Sint-Michielsgestel die de voorzijde 

van de woningen in het rioolvervangingsplan mee zal nemen. 

Hoe gaan we dat doen? 

Het Waterteam van het burgerinitiatief MevM heeft dit projectplan uitgewerkt inclusief een 

uitvoeringsplan en communicatieplan. Daarbij zijn subsidiemogelijkheden onderzocht om dit project 

te laten slagen en financiële middelen aan de perceeleigenaren beschikbaar te stellen. 

Er worden enkele technische uitvoeringspakketten samengesteld, voor het afkoppelen op 

verschillende niveaus: 

1. Het afdoppen en omleiden van het regenwater;  

2. Het inzetten en aansluiten van een regenton;  

3. Water omleiden naar de achtertuin door middel van een ‘watertuin’; 

4. Installeren van infiltratiekratten/grindkoffers; 

5. Doe-Het-Zelf uitvoering van de eerdere 4 pakket opties.  

 

Deze pakketten worden voorzien van maatwerk advies -fysiek komt er een geselecteerde en 

geïnstrueerde leverancier aan huis- tot aan daadwerkelijk de installatie van kratten in de tuin, 

regenton en/of bestratingsaanpassingen. Daarmee wordt de bewoner waar nodig volledig ontzorgd. 

Het is de verwachting dat met dit complete aanbod de kans het grootst is dat mensen geïnspireerd 

en geënthousiasmeerd worden om mee te gaan doen. Deze aanpak is bij het energieteam van MevM 

al eerder succesvol gebleken bij zonnepanelen en spouwmuurisolatie. 

Er zijn inmiddels contacten gelegd met diverse lokale en regionale partijen (hoveniers) die deze 

werken willen en ook kunnen uitvoeren.  

Bijgaande foto’s zijn voorbeelden, ze representeren niet de afkoppelpakketten.  
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Er worden daartoe ook subsidies aangevraagd om te ondersteunen in materiaalkosten, uitvoering en 

communicatie-ondersteuning. Doordat de organisatie in handen ligt van een vrijwilligerscollectief 

worden de subsidiegelden maximaal benut voor perceeleigenaren, die afkoppelmaatregelen willen 

nemen.  

Voor wie gaan we dat doen? 

We gaan dit doen voor de inwoners van alle dorpen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel (gebied 

waterschappen De Dommel en Aa en Maas). Daarbij gaan we ervan uit dat veruit de meeste 

woningen momenteel lozen op het gemeenteriool. De gemeente wil haar gemengde rioolstelsels 

vanaf 2020 stap voor stap ombouwen tot een gescheiden stelsel (scheiden van regenwater en 

huishoudelijk rioolwater).  De woningen in het buitengebied vallen buiten het project, daar deze 

woningen zijn aangesloten op een drukriolering, waarop geen hemelwater mag worden geloosd. 

Koopwoningen liggen voor deze actie het meest voor de hand omdat deze bewoners (meestal) ook 

zelf de eigenaar zijn, maar we willen zeker ook de woningcorporaties gaan benaderen zodra onze 

plannen verder gecompleteerd zijn. Vaak zijn bij huurwoningen namelijk de achtertuinen voorzien 

van relatief veel verharding, en is de regenpijp soms gecombineerd met meerdere woningen. 

Speciale aandacht is daarbij dus noodzakelijk. 

Onze ervaringen van eerdere gerealiseerde acties van Met elkaar voor Mekaar:  

a) zonnepanelen voor ca 140 woningen, en  

b) spouwmuurisolatie voor ca 420 woningen  

Mede hierdoor wordt dan ook voorlopig ingeschat dat we ca. 300 woningen kunnen en zullen gaan 

ontkoppelen, met de diverse oplossingen die voor de desbetreffende woningen geschikt zijn, en die 

voor die huiseigenaren acceptabel en gewenst zijn. 

Bijgaand een overzicht van de inwoners per dorp: 

 

 

 

 

Dorp

Aantal

inwoners Procentueel

Aantal 

huishoudens

Sint-Michielsgestel 10.525 36% 4.535

Berlicum 7.840 27% 3.238

Den Dungen 6.385 22% 2.550

Gemonde 2.205 8% 868

Middelrode 2.025 7% 794

Totaal 28.980 100% 11.985

* bron: allecijfers.nl/gemeente/sint-michielgestel 2019
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Wanneer we inschatten dat we 300 

pakketten gaan uitvoeren, komen we uit 

op 2,5 % van de huishoudens die we willen 

gaan afkoppelen. In vergelijking met 

andere acties (bijvoorbeeld in Haaren 

deden 6,7 % van de huishoudens met 

alleen een regentonactie al mee), is dit een 

lage inschatting, die goed realiseerbaar 

moet zijn.  

 

 

 

Onze gewenste resultaten 

De beoogde project doelen en resultaten van het Waterteam zijn als volgt beknopt weer te geven: 

• vergroten van het klimaat- en waterbewustzijn van de inwoners van Sint-Michielsgestel; 

• inspireren en enthousiasmeren van de inwoners van Sint-Michielsgestel om mee te doen aan 

het afkoppelen van hun regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woning; 

• afkoppelen van ca. 300 woningen/huishoudens in de 5 dorpen van gemeente Sint-

Michielsgestel in een actie van twee jaar; 

• verminderen van verdroging van groen en natuur door regenwater lokaal te infiltreren; 

• versterken van de sociale cohesie in de gemeenschap door ‘samen met elkaar’ bezig te gaan; 

• versnellen van klimaatadaptatie en klimaatdoelen door ‘zelf’, samen met bewoners actie te 

ondernemen;  

• ontlasten van het rioolstelsel en daarmee verminderen van water op straat en lozing van 

rioolwater op het oppervlaktewatersysteem; 

• realiseren van kostenbesparing door reductie van afvalwater in het gemeentelijke riool en de 

RWZI’s van de waterschappen;  

• verminderen van gebruik van drinkwater voor het besproeien van de tuin; 

• voorkomen en/of verminderen van hitte-stres in de afgekoppelde achtertuinen.  

Afbakening 

De afkoppeling aan de voorkant van de woning zal de gemeente ter hand nemen, tijdens het 

aanbrengen van het gescheiden rioolstelsel in de betreffende straten. MevM richt zich daarom op de 

achterkant en zijkanten van de woning; het gedeelte van het perceel wat zich bevindt achter de lijn 

gelijk met de voorgevel van het huis.  

 

MevM wil maximale infiltratie van het regenwater in de bodem ter aanvulling van het grondwater. 

Daarom richt MevM zich zowel op huizen met een grijs- alsook gescheiden riool systeem.  

Huizen die in het buitengebied liggen en zijn aangesloten op het drukriool kunnen niet met onze 

actie meedoen. Immers zij hebben enkel de mogelijkheid om het regenwater lokaal te infiltreren.  
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We willen minimaal de hoeveelheid water kunnen bergen die er valt op de verharding die afwatert 

naar de zij- en achterkant van het huis als er 20 mm regenwater valt gedurende 24 uur. Dan kunnen 

we veruit de meeste buien aan. Men noemt het al een ‘natte dag’ als er 10 mm valt. Gemiddeld zijn 

er slechts 5 dagen per jaar met meer dan 20 mm regen en 1 dag meer dan 30 mm. Totaal is de 

jaarlijkse regenval 880 mm.  

De leverancier zal altijd zorgen voor een overloop om te voorkomen dat er echt wateroverlast in de 

achtertuin ontstaat, indien de 20mm per etmaal wordt overschreden. 

Zie gebruikte bron: https://www.mijnwaterfabriek.nl/nieuws/alles-over-regenwater 

Hoewel we erg enthousiast over groene daken zijn, zullen we deze nog niet meenemen in deze 

eerste fase. We zullen wel doorverwijzen naar goede mogelijkheden, en kunnen deze optie 

desgewenst ook in de uitvoering als ‘plus pakket’ (lees: eigen kosten/geen financiële ondersteuning 

vanuit dit project) meenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Overige voorwaarden vanuit de uitvoeringsregeling: 

• alleen dakoppervlak mag worden afgekoppeld, waarbij het water niet in aanraking komt met 
uitloogbare bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld zink, koper en lood (dakgoten en regenpijpen 
mogen uiteraard wel van deze materialen gemaakt zijn);   
 

• het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van ten minste 20 m², gemeten in 
het horizontale vlak. De Leverancier checkt hierop tijdens de schouw bij de aanvrager/inwoner. 

 

 

 

  

Uit de nieuwe flyer “Jouw initiatief tot een succes”, van het waterschap De Dommel 

https://www.mijnwaterfabriek.nl/nieuws/alles-over-regenwater
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Wat hebben we nodig? 

• Mensen:  

Het Waterteam van MevM vormt de basisprojectgroep die het project verder uitwerkt en 

aanstuurt. Daarnaast is o.a. ondersteuning nodig op het vlak van communicatie, maar ook op het 

technisch inhoudelijk vlak van betrokken overheden zoals gemeente en waterschappen en ook 

door de leveranciers/hoveniers wordt inhoudelijke kennis ingebracht. 

 

• Middelen:  

Ondersteuning in communicatie, waarmee we op basis van een communicatieplan, artikelen 

kunnen schrijven, folders en flyers kunnen ontwerpen en informatieavonden kunnen organiseren  

om in contact te komen met de inwoners en ze op deze wijze verder te enthousiasmeren. 

 

• Financiën: 

Er wordt financiële ondersteuning gevraagd voor: 

- de gehele opzet van deze projectstructuur;  

- de aanvraag en afhandeling van subsidies;  

- de PR van de actie met behulp van diverse media en de diverse voorlichtingsavonden; 

- de uitvoering van schouwingen bij individuele woningen, en begeleiding en fysieke uitvoering 

van de werkzaamheden; 

- contacten en contracten opzet met diverse bedrijven die na selectie bij het proces betrokken 

worden. 
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Rol en taakverdeling 

Het waterteam MevM is initiatiefnemer en kartrekker van het project ‘Het Afkoppelen van 

regenwater in Sint-Michielsgestel’. De gemeente Sint-Michielsgestel, Waterschap De Dommel, 

Waterschap Aa en Maas en Rabobank Hart van de Meierij faciliteren MevM bij de uitvoering van het 

project op het gebied van met name de technische uitvoering, achtergrondkennis, financiële 

ondersteuning e.d. Ook andere ondersteuning is gegeven en toegezegd door met name Het Groene 

Woud, vanuit de projectgroep Klimaatbewustzijn van de Regio Noordoost Brabant en vanuit de 

Rabobank waardoor deze actie breed gesteund wordt. 

 

MevM zal voor de fysiek/technische uitvoering een samenwerking aangaan met meerdere 

leveranciers uit Sint-Michielsgestel en directe omgeving zodat direct technische vragen van 

bewoners beantwoord kunnen worden en per locatie een uitvoeringsplan met offerte op maat wordt 

gemaakt. 

Daarmee is en blijft MevM de spil in dit project, zoals hieronder schematisch is weergegeven.  

 

 

Binnen het Waterteam Met elkaar voor Mekaar zijn omwille van de efficiency in de aanloop van dit 

project drie werkgroepen gevormd: 

 

 

 

 

 

 

 

Waterteam MevM 

Techniek 
Financiën en  

Governance 
Communicatie 
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• De werkgroep Techniek is verantwoordelijk voor de definiëring van de pakketten, de selectie 

van en de afspraken met de leveranciers en het uitwerken van de procedures rondom 

aanmelding voor de aanvraag van een pakket door een inwoner en uitvoering ervan door de 

leverancier.  

 

• Werkgroep Financiën en Governance houdt zich bezig met de verwerving van de subsidies en 

afstemming met de overheden en subsidieverstrekkers.  

 

• De werkgroep Communicatie stelt het communicatieplan op en verzorgt de publieke 

berichtgeving over het project, via sociale media, website e.d. 

http://www.metelkaarvoormekaar.nl/afkoppelen-regenwater-nieuw/
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Werkwijze 

Het Waterteam verzorgt de volgende activiteiten: 

- definiëren van de afkoppelmaatregelen en pakketten; 

- selecteren van de leveranciers; 

- verzorgen van de communicatie en houden van informatieavonden; 

(zie hiervoor hoofdstuk Communicatieplan).  

- begeleiding van de aanvraag en uitvoering; 

- zorgdragen voor de financiële (subsidie) stromen  

- interne communicatie en verantwoording naar subsidieverstrekkers.  

Deze verschillende activiteiten worden hieronder kort besproken. 

Definiëren van de technische afkoppelmaatregelen en pakketten.  

In het waterteam zitten professionals die een viertal afkoppelmaatregelen hebben samengesteld 

(een vijfde maatregel is een combinatie van 1 t/m 3). De opties zijn op hoofdlijnen: 

OPTIE 1 

• Afzagen RWA (Regenwater Afvoer), ondergronds afdoppen, en met bocht (of laars) op 

verharding laten lopen. 

• T-stuk in verticale RWA, die in open/gesloten stand water laat uitstromen op perceel/RWA. 

• Combinatie van bovenstaande, mogelijk met geringe aanpassingen in verharding (goot/grind). 

OPTIE 2 

• Regenton plaatsen nabij een RWA, en daarop aansluiten. 

• Uitbreiden regenton opstelling met ‘overloop’ slang die in tuin uitloopt. 

• Combinatie van bovenstaande, mogelijk met geringe aanpassingen in verharding (goot/grind) 

OPTIE 3 

• Afzagen RWA, ondergronds afdoppen, en laten uitstromen op perceel, eventueel via regenton. 

• Hierbij bestrating aanpassen met ‘waterloop’ naar ‘watertuin’ (mini Wadi). 

• Verdergaande aanpassingen in verharding (terras aanpassing, goot, grindbed, o.i.d.) 

OPTIE 4 

• RWA ondergronds omleiden naar ingegraven infiltratie kratten of grindkoffers onder 

maaiveld/terras. 

• Overloop van infiltratie kratten terug aansluiten op riool. 

• Mogelijkheid om een regenton in combinatie van RWA-omleiding op te nemen.  

OPTIE 5 

• Een van de opties 1 t/m 3 die (na opname ter plekke) als DHZ-pakket wordt aangeboden 

• Materialen worden thuis afgeleverd (gratis), en na oplevering (foto) ontvangt de deelnemer de 

DHZ-vergoeding.  

Deze vijf opties worden in week 7 en 8 nog verder besproken met de gemeente.  

Ook zal er een bijeenkomst plaatsvinden met de leveranciers in deze periode, zodat we zeker weten 
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dat de pakketten ook maakbaar zijn, en zij ook een prijsindicatie hebben afgegeven.  

Vervolgens is aan adviesbureau Kybys uit Boxtel gevraagd om deze pakketten technisch verder uit te 

werken en er een globale kostencalculatie voor te maken.  

In week 9 worden de uitkomsten nogmaals besproken op het gemeentehuis in aanwezigheid van de 

werkgroep Techniek, ambtenaren en Kybys. Daarbij komt ook de ontluchtingsproblematiek aan de 

orde bij oudere huizen en maatregelen en/of oplossingen die mogelijk zijn om deze problemen te 

voorkomen. 

Samenvattend ziet de procedure er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat zal zijn dat de afkoppelmaatregelen zijn gedetailleerd, technisch uitgewerkt, en er een 

aangepaste begroting volgt.  

Selecteren van de leveranciers.  

MevM hecht aan een lokale inbedding en samenwerking met lokale leveranciers. Vanuit de Kamer 

van Koophandel is een lijst samengesteld met ongeveer 50 potentiële leveranciers. Aan deze 

leveranciers is een mail gestuurd met een uitleg van het project en de vraag of de leverancier 

geïnteresseerd is om deel te nemen aan dit project. Ook zijn er uit de nabije omgeving, naar 

aanleiding van krantenartikelen, enkele verzoeken gekomen van leveranciers om mee te kunnen 

doen.  

De werkgroep Techniek houdt met deze leveranciers gesprekken (week 7 en 8) en organiseert een 

gezamenlijke bijeenkomst. Op dit moment hebben zich al 8 leveranciers gemeld, die het project mee 

willen gaan oppakken.  

Met deze leveranciers, en na selectie daartussen, maakt MevM afspraken over te hanteren 

werkwijze, procedures, verantwoordelijkheden, vergoedingen en project kortingen.  

Doel is dat elk pakket door een aantal leveranciers in elk dorp kan worden uitgevoerd, zodat de 

volgende tabel ingevuld kan worden.  

Voorstel vijf 

Afkoppel-

maatregelen 

 

Waterteam 

Afstemming 

gemeente 

 

Gemeente Leveranciers Kybys 

Afstemming 

leveranciers 

 

Verdere 

Uitwerking 

 

Eind 

bespreking 

 

Waterteam 

Gemeente 

Kybys 

https://kybys.nl/contact/vestiging-boxtel
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Elke inwoner per dorp komt dan afhankelijk van zijn pakketvoorkeur via MevM bij een geschikte en 

geselecteerde leverancier terecht die vooraf door MevM is bepaald.  

Begeleiding van de aanvraag en uitvoering 

Er is een procedure uitgewerkt hoe de werkwijze en processen van aanvraag en uitvoering gaan 

verlopen. Onderstaand het hoofdschema:  

 

MevM voert de taken 1 tot en met 4 (in de blauwe ovalen) uit. 

Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen een aanvraag voor een pakket indienen bij 

MevM (1). Vervolgens zet MevM deze aanvraag door aan de leverancier (2). Na uitvoering en gereed-

melding van de opdracht, zal MevM de leverancier het afgesproken subsidiebedrag betalen (3). 

Periodiek verzorgt MevM de rapportage aan de gemeente (4). Dit hoofdschema is verder uitgewerkt 

in Bijlage 2 Procesbeschrijving 

Op basis van deze procesbeschrijving zullen we een publieksvriendelijke flyer maken voor de 

inwoners, zodat zij zien hoe de procedure van aanmelden tot betaling en vergoeding verloopt. Ook 

de DHZ (Doe het Zelf) - optie is hierin uitgewerkt.  

Kern Kern

Leverancier #A #B #C #A #D #E #C #F Leverancier

Pakket Pakket

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Berlicum en Middelrode Sint Michielsgestel en Gemonde Den Dungen



 

15  
Projectplan afkoppelen regenwater, versie 11 februari 2020 

 

Communicatieplan  

Communicatie doelgroep. 

Onze doelgroep bestaat uit: 

• Primair: Bewoners en eigenaren van koopwoningen van de gemeente Sint-Michielsgestel. 

• Secundair: Woningcorporaties – huurwoningen. (Brabant Wonen, Joost en Woonmeij) 

Ons Water leefstijlvinder 

Ons Water heeft samen met onderzoeksbureau SAMR de ‘ons water leefstijlvinder’ ontwikkeld. Deze 

tool helpt effectief te communiceren en mensen te verleiden zelf een bijdrage te leveren via klimaat- 

en water-bewust gedrag. 

 

Sint-Michielsgestel bestaat uit verschillende kernen. Per kern is gekeken naar de vertegenwoordiging 

van de verschillende leefstijlgroepen. In heel Sint-Michielgestel overheerst de groep inwoners met 

leefstijl ‘ver van mijn bed show’ gevolgd door ‘de calculerende sceptici’. De kennis over deze twee 

leefstijlgroepen passen we, waar mogelijk, toe in onze communicatie aanpak.  
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Aantal huishoudens 843 4467 2506 792 3257 

De geëngageerde hedonist 4,3% 8,5% 7,2% 9,5% 10,0% 

De ver-van-mijn-bed-show 30,1% 22,3% 26,9% 23,7% 21,8% 

De actief betrokkenen 17,0% 16,1% 15,8% 15,3% 14,6% 

De onwetende sceptici 16,0% 16,9% 15,8% 14,0% 15,4% 

De welwillende afwachtenden 16,6% 16,7% 16,3% 17,9% 16,7% 

De calculerende sceptici 16,0% 19,5% 18,0% 19,6% 21,4% 
 

Aanpak 

De aanpak is om de doelgroep opeenvolgend te informeren, inspireren en activeren om te gaan 

deelnemen aan dit burgerinitiatief. Elke fase vraagt daarbij om gerichte acties waarin we antwoord 

geven op de waarom, wat, wie en hoe vragen.  

Per kern 

MevM gaat ‘kern voor kern’ ontkoppelen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Er wordt gestart in 

Middelrode. De communicatieactiviteiten worden zoveel mogelijk aangepast op de 

uitvoeringsplanning. We communiceren gericht naar inwoners van een kern wanneer we daar 

daadwerkelijk op korte termijn aan de slag gaan.  
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Uitgangspunten 

• Niet alle inwoners zijn bekend met MevM. Daarom staat in de eerste begeleidende brief ook een 

introductie over MevM.  

• Inwoners zijn op de hoogte van klimaatverandering (algemene berichtgeving). 

• We moeten inwoners meenemen in lokale gevolgen van klimaatverandering (aanleiding – 

bewustwording - waarom). 

• We moeten inwoners laten inzien dat zij/wij zélf maatregelen kunnen nemen om gevolgen van 

klimaatverandering op te vangen (in de actiemodus krijgen – handelingsperspectieven bieden). 

Het is een uitdaging van iedereen, niet alleen van de overheid.  

• Laten we het samen doen! Collectief. Wij hebben voorwerk gedaan. Er is veel kennis en kunde in 

ons project. Wij ontzorgen en bieden dit als oplossing. 

 

Fase 1: Inspireren  

Periode: januari – maart 

Boodschap [waarom] 

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weerssituaties, zoals regenbuien die soms zo hevig 

zijn dat ze vaak voor overlast zorgen. Zo kan het riool deze grote hoeveelheden water moeilijk 

verwerken en staan straten, tuinen en kelders vaker blank. Ook merken we dat we drogere zomers 

hebben, waarin onze tuin en het groen in onze omgeving het zwaar hebben. Hier kunnen we zelf, 

samen, wat aan doen. Met elkaar voor Mekaar wil de regenpijpen in de achter-, en zij-tuin 

afkoppelen van het riool en het schone regenwater opvangen op het eigen terrein. Een simpele 

deeloplossing is bijvoorbeeld een regenton met overloop in tuin. Het schone regenwater slaan we op 

en gebruiken we wanneer het nodig is om de tuin te sproeien. MevM zet zich in om zoveel mogelijk 

huizen, met maatwerk oplossingen, af te koppelen van het riool. Samen, waarbij we met subsidie van 

de gemeente, waterschappen en Rabobank ook gesteund worden om dit te doen. Wanneer we het 

samen doen, houden we allemaal droge voeten en genieten we van een mooiere groene tuin.  

Middelen:  

• Brief wethouder (11) – de communicatie per kern start met de brief van de wethouder.  

(nb. Het cijfer (..), in dit geval (11) verwijst telkens naar de middelentabel op pagina 20).  

• Persartikel (in de hele gemeente) – Start van de actie, wethouder van deze gemeente en 

bestuurders van de waterschappen ondersteunen deze actie, wat gaan we doen, doe mee. 

Informatieavond aankondigen.  

• Begeleidende brief MevM + flyer introductie (1) – introductie actie; vervolg op succesvolle 

eerdere acties – datum informatieavond, verwijzing naar website. 

+ flyer introductie ‘afkoppel actie’. Brief en flyer zelf via lokale media verspreiden; in editie van 

de Brug (verspreiding in de gehele gemeente – brief/flyer insteken), in de Ware Jacob 

(verspreiding in Den Dungen; zij nemen brief/ flyer over in eigen editie) en in BaMi (verspreiding 

in Berlicum en Middelrode; brief en flyer worden los ingestoken). 

• Website (5 + 15) – eigen website MevM is het centrale communicatie-platform. Vanuit alle 

middelen zullen we hiernaar verwijzen. De website moet up-do-date zijn en continue 

interessante content bieden, zoals informatie over het project, veel-gestelde vragen, 

voorbeelden, belangrijke data, contactgegevens voor vragen, etc.  

• Social media (6 + 16) – eigen social media en social media van derden (gemeente etc.). We gaan 

zelf posten op eigen kanalen, anderen (gemeente, mensen uit de gemeente met groot bereik op 

social media) vragen we om te delen. We willen wekelijks een bericht plaatsen, ondersteunend 
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aan andere communicatiemiddelen. We zetten breder in op “vergroenen”, water opvangen etc. 

bijv. https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/beplanting. 

 

Fase 2: Informeren 

Periode: januari – maart 

Boodschap [wat] 

De boodschap is: samen aan de slag in onze achtertuin. Hoe meer huizen we afkoppelen van het riool 

en voorzien van een andere oplossing, hoe meer plezier en profijt we daar met z’n allen van hebben. 

Geen huis en tuin is onze gemeente is hetzelfde. Daarom hebben we, samen met experts, een aantal 

oplossingen ontwikkeld in de vorm van technische voorbeeldpakketten. Voor grote en kleine tuinen 

en alles daar tussenin. Zodat we voor elk huis en tuin een passende maatwerkoplossing kunnen 

bieden. Uw maatwerk oplossing wordt samen met een geselecteerde lokale leverancier/hovenier ter 

plaatse opgenomen en in een offerte uitgewerkt. Natuurlijk hebben we voor de “handige Harry’s” 

deze pakketten ook in Doe-Het-Zelf vorm beschikbaar. Wanneer we hiermee nu samen met elkaar 

mee aan de slag gaan, kunnen we het betaalbaar houden voor iedereen.  

Middelen:  

• Flyer 2 Wat & Hoe (2) – Enerzijds zullen we met tekst uitleg geven over de actie. Anderzijds 

nemen we een infographic op waarin het waarom, wat en hoe worden weergegeven alsook de  

datum van de informatieavonden en een verwijzing naar website. 

• Website (5 + 15) en social media (6 + 16) – up tot date houden.  

• Wijk- en nieuwsbrieven (12) – voorafgaand aan de informatieavond zullen we nogmaals een 

publicatie in de wijkkrant/ nieuwsbrief plaatsen. En eventueel een bericht via de wijk-

Facebookpagina.  

• Lokale markt (19) – uitleg actie en oproep informatieavond in iedere kern. 

• Ludieke actie regentonnen op prominente plekken (20) om aandacht te genereren voor de actie. 

• Open tuinen route (21) – Eerste editie – We gaan mensen uitnodigen tuinen te bezoeken die al 

losgekoppeld zijn en water bergen op eigen terrein. 

 

Fase 3: Activeren  

Periode: maart – april  

Boodschap [hoe & uitrol] 

Veel denkwerk is al gedaan, de meeste voorbereidingen hebben we getroffen, maar onze actie blijft 

maatwerk. Voor deze actie werken wij samen met geselecteerde lokale hoveniers. Op onze 

informatieavonden in de 5 dorpshuizen zullen we dat allemaal graag uitleggen en laten zien. Daar 

kun je jezelf ook inschrijven voor een ‘gratis’ maatwerkadvies. Na inschrijving komt de hovenier bij u 

thuis de situatie bekijken en informeren ze u over de technische mogelijkheden. Op basis van dat 

bezoek maken zij een gratis offerte op maat. Dan is de keus aan u, want uiteindelijk gaat u zelf met 

de leverancier een overeenkomst aan. MevM zorgt ervoor dat op dat moment voor u ook helder is 

welke subsidie u kunt krijgen en ondersteunt u bij de subsidieaanvraag.  

Middelen: 

• Flyer 3 (3) – de gehele actie in één overzicht, met daarin opgenomen alle pakketten, procedures, 

voorwaarden etc. We delen de flyers uit tijdens de informatieavond.  

• Kosten en subsidiestromen en procedures helder en transparant uitgewerkt. 

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/beplanting
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• Informatieavond (4) – alle vragen beantwoorden (FAQ), toelichting pakketten, leveranciersmarkt, 

voorbeelden bekijken. 

• Inschrijfformulier (7) – geïnteresseerden kunnen zich op de informatieavond inschrijven.  

• Informatie stroom, (inschrijfformulier, maatwerk offerte, foto’s vooraf, foto’s achteraf, rekening, 

betaling, informatie rapportage naar subsidieverstrekkers (akkoord met wet op privacy). 

• Werkflow voor de inwoners zodat zij geholpen worden bij pakketkeuze. 

• Website (5 + 15) en social media (6 + 16) – up tot date houden.  

• Wijk- en nieuwsbrieven (12) – voorafgaand aan informatieavond nogmaals een publicatie in de 

wijkkrant/ nieuwsbrief. Evt. bericht via de wijk-Facebookpagina.  

• Hoveniers faciliteren (17) – zorgen voor mooie presentaties bij 1-2 hoveniers op locatie waar 

inwoners naar toe kunnen om voorbeelden te bekijken en informatie in te winnen. Tevens 

voorzien we hoveniers van een bordje (dat zij neer kunnen zetten in de tuin waar gewerkt wordt) 

en van flyermateriaal (dat zij overal in de brievenbus stoppen). 

• Fotomateriaal van voor- en na-situaties bij de diverse pakketten.  

• Technische details voor de kritische techneut (bijv. rioolbeluchting en -ontluchting, situatie 

waterstand, gescheiden stelsels, wadi’s). 

• Materiaal om aan te raken (bijvoorbeeld regenton, druppel-slang, infiltratie krat, riool 

beluchter…). 

 

Fase 4: Deelnemen (uitvoering) 

Periode: tot oktober  

 

Boodschap: 

Leuk dat u interesse heeft. Wat kunt u de komende tijd verwachten? Een leverancier (geselecteerd 

door MevM) zal uw woning en tuin komen bekijken. Op basis hiervan zal hij een offerte maken en 

deze aan u voorleggen.  

Middelen: 

• Bevestigingsbrief- of mail (9) – blij dat u interesse heeft, deze leverancier komt een schouwing 

doen (dit en dit is gebruikelijk bij een schouwing), bereidt u voor (deze vragen zal hij/zij stellen). 

Nogmaals procedure uitleggen – vervolgstappen aangeven, voorwaarden deelname, 

contactpersonen voor vragen.  

• Open-tuinen-route (21) – Tweede editie - Eerste projecten gerealiseerd? Organiseren van een 

Open-tuinen-route om andere inwoners te enthousiasmeren voor project. 

• Evaluatieformulier/mail & ervaringen ophalen (8) – iedere deelnemer krijgt evaluatieformulier. 

Bij aantal deelnemers ervaring/ verhaal ophalen (content maken). Dit om via alle kanalen te 

delen. Filmpjes maken? Voor- en na-foto’s maken.  

• Geslaagd kaart/attentie (10) – Op moment dat project is gerealiseerd, stuur een attentie/kaart 

namens MevM. Of zet een bord in de voortuin zoals in Son en Breugel.  
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 Communicatie uitgangspunten  

• Hebben we een titel/naam voor het initiatief?  

Spreken we van ‘Afkoppelen van regenwater in Sint-Michielsgestel’ = titel projectplan. 

Voorstellen:  

= Klimaatactie in …[naam kern]… 

= Met elkaar klimaatactief  

= Ik ben klimaatbewust 

• Afzender: ‘Waterteam’ - Met elkaar voor Mekaar 
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Weeknummer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <  
  3-9 feb 10-16 feb 17-23 feb 24-1 mrt 2-8 mrt 9-15 mrt 16-22 mrt 23-29 mrt 30-5 apr 6 april <  
Actie:  WAAROM & WAT WAT & HOE HOE & UITROL 

 
Eigen middelen MevM                     

1 Brief + flyer 1: INTRO   X                 

2 Flyer 2: WAT & HOE | Infographic       X             

3 Flyer 3: OVERZICHT ACTIE | Infographic             X       

4 Informatiebijeenkomst             X       

5 Website   X X X X X X X X X 

6 Social media    X X X X X X X X X 

7 Inschrijfformulier             X       

8 Evaluatieformulier                   X  

9 Voor- en na foto's - project in kaart                X X  X  

10 Geslaagd- kaart/attentie/bord                   X   

 
Middelen derden                     

11 Brief Wethouder X         
 

        

12 Wijk- kranten en nieuwsbrieven Inplannen zodra verschijningsdata bekend zijn 

13 Regionale- en lokale kranten Inplannen zodra verschijningsdata bekend zijn 

14 Lokale omroep        X   X          

15 Online kanalen derden (gemeente etc.)   X   X   X     X   

16 Social media derden (gemeente etc.)   X   X   X     X   

17 Faciliteren hoveniers             X X X X 

18 Adverteren Bij onvoldoende aandacht, gericht adverteren   

19 Lokale markt     X   X           

20 Tonnen op prominente plaatsen       X X X X X X X 

21 'Open tuinen' – route                 In zomer  
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Begroting 

• Op dit moment zijn er in Sint-Michielsgestel ongeveer 10.000 woningen. 

Huis aan huis verspreiden + verspreiden via buurthuizen, supermarkten, insteken bij wijkkranten, 

totaal aan benodigde flyers: 15.000 stuks. 

• Kosten vormgever: € 75,00 p/uur. 

• Informatieavonden – wijkbudget. 

• Waterschappen kunnen ondersteunen bij communicatie. 

• Lokale drukkerijen – onderhandelen drukwerk. 

• Flyers in samenwerking met hoveniers – logo’s op de flyer.  

  Ontwikkeling Kosten  Kartrekker 

1 Brief: intro 15.000 exemplaren 
Flyer 1: intro – A5 

- 
€ 600,00 

€ 250,00 
€ 250,00 

Vormgever 
via Peter 

2 Flyer 2: Wat & hoe: infographic – A4 € 800,00 € 350,00 Peter 

3 Flyer 3: Overzicht actie: infographic – A4  € 800,00 € 350,00 Peter 

4 Informatiebijeenkomst: 5 x € 500 - € 2.500,00 Wijkbudget 

5 Website - - Peter 

6 Social media  - - Tobias 

7 Inschrijfformulier (papier)  Zelf schrijven € 100,00  

8 Evaluatieformulier (digitaal) Zelf opstellen -  

9 Voor- en na foto's - project in kaart  - Leverancier 

10 Geslaagd- kaart/attentie/bord € 300,00 € 100,00 Peter 

11 Brief Wethouder Zelf schrijven/ 
interview 

aanvragen 

-  

12 Wijk- kranten en nieuwsbrieven -  

13 Regionale- en lokale kranten -  

14 Lokale omroep Lokaal 7 -  

15 Onlinekanalen derden (gemeente etc.) - -  

16 Social media derden (gemeente etc.) - -  

17 Faciliteren hoveniers – borden  € 400,- € 1.000,00  

18 Adverteren Evt. later van toepassing 

19 Lokale markt - -  

20 Tonnen op prominente plaatsen Via leveranciers – geen kosten 

21 'Open tuinen' – route (bedankje)  - € 100,00  

     

 FAQ opstellen  Werkgroep Techniek – alleen redigeren 

   

 SUBTOTAAL  € 2.900,00 € 5.000,00  

 TOTAAL 2020 € 7.900,00 

 

Vervolg - 2021 

De actie van MevM zal doorlopen in 2021. Ook dan zal de actie ondersteund moeten worden met 

communicatieactiviteiten en middelen. Deze communicatie paragraaf zal, na onze eerste ervaringen 

in 2020 bijgesteld (kunnen) worden en ook begin 2021 weer verder uitgewerkt en geactualiseerd 

worden.  
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Planning 

De projectgroep, het Waterteam, is medio 2019 begonnen met gedachtenuitwisselingen en met 

marktonderzoek naar (on)mogelijkheden en technische opties. Parallel daarmee zijn voorlopige 

onderzoeken gedaan naar beschikbare subsidies en is onderzocht welke potentiële leveranciers er 

zijn binnen de gemeente en binnen de regio die in dit segment met ons iets maatschappelijks willen 

bereiken. 

Gezien de voortgang van de activiteiten wordt ernaar gestreefd, dat we in het eerste kwartaal van 

2020 op de bühne kunnen in de diverse kernen om inwoners te enthousiasmeren en te inspireren, 

maar ook om ze te nogmaals te informeren over doel, middelen, oplossingen en financiële 

consequenties van het mee-willen-doen voor de individuele woningen. Daaraan voorafgaand moet 

de communicatie en definiëring van de oplossingen plaats vinden.  

19 Maart is de eerste mijlpaal: dan staat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met 

de gemeente gepland. Spoedig daarna zal er een eerste informatieavond gepland worden in 

Middelrode, kort daarna gevolgd door soortgelijke informatieavonden in de andere vier dorpskernen 

(Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Gemonde).  

 

In het eerste kwartaal van 2020 is de werkgroep Techniek nog druk bezig met het definitief 

vaststellen van de afkoppelpakketten en het selecteren van de leveranciers voor de uitvoering (zie 

hoofdstuk Werkwijze voor nadere detaillering). De werkgroep Financiën maakt in deze periode de 

laatste afspraken met de subsidieverstrekkers (zie hoofdstuk Begroting en dekking).  

 

Bij communicatie onderscheiden we een viertal fases: inspireren (1), informeren (2), activeren (3) en 

deelnemen & uitvoeren (4). Fase 1 en 2 vinden vooral plaats in de maanden februari en maart. De 

andere twee fases 3 en 4 van april tot begin oktober. In de najaars-maanden november en december 

verwachten we weinig activiteiten: mensen zijn dan niet meer zo op hun tuinen gericht maar meer 

op de komende feestdagen.  

Het hoofdstuk Communicatieplan geeft een nadere definiëring en detailplanning.  

 

In maart staat de eerste informatieavond gepland. Vanaf dat moment zullen er aanmeldingen binnen 

gaan komen en zal de uitvoering plaatsvinden door de leveranciers. Hoofdstuk Begeleiding van 

de aanvraag en uitvoeringWerkwijze beschrijft hoe we dit willen laten verlopen.  

 

2022

Nr Onderdeel Omschrijving jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec jan-mrt

1 Voorbereiding Definiëren pakketten

Selecteren leveranciers

Afspraken met subsidieverstrekkers

2 Communicatie Fase 1: inspireren  

Fase 2: informeren

Fase 3: activeren  

Fase 4: deelnemen & uitvoeren

Vervolg 2021 

3 Uitvoering Verwerken aanmeldingen

Aanleggen afkoppelpakketten

4 Verantwoording Terugkoppelen naar gemeente  X X X X X X X

Terugkoppelen Waterschappen en Rabo X X

2020 2021
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Met regelmaat zal terugkoppeling plaatsvinden over de resultaten en financiën naar de gemeente en 

beide waterschappen. Omdat anderen ook bijdragen, zal ook aan hen terugkoppeling plaatsvinden 

over de resultaten. In Begroting en dekking staat dit nader beschreven.  
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Begroting en dekking 

Gezien het stadium waarin het project verkeert, zijn er nog geen concrete offertes beschikbaar en is 

de opgestelde begroting nog vooral gestoeld op eigen berekeningen en aannames en dus nog 

‘voorlopig’. Eind februari zijn de pakketten technisch en financieel gedetailleerd uitgewerkt, waarna 

we een aangepaste begroting kunnen en zullen maken. 

Daarvan uitgaande denken we tussen € 350 en € 1.750 per woning nodig te hebben als 

stimuleringsmaatregel (de werkelijke kosten zijn bij de zwaardere ingrepen zeker hoger, maar de 

extra kosten worden dan door de bewoners zelf gedragen). Daarom houden we voorlopig rekening 

met een projectbudget voor stimuleringsregelingen van:  

 

 

Voor de dekking van de opgestelde begroting is voorzien: 

 

De subsidie vanuit de gemeente bedraagt max. € 80.000 voor het eerste jaar (2020). Als het eerste 

jaar succesvol is, verwachten we bij een continuering voor het tweede jaar eenzelfde bedrag.  

De gemeente Sint-Michielsgestel is gelegen in het beheergebied van twee waterschappen: De 

Dommel en Aa en Maas.  

Waterschap De Dommel heeft aan de gemeente al een bedrag van € 20.653 

toegekend, dat ook voor ons afkoppelproject beschikbaar komt. We gaan in 

2021 uit van een continuering van dit bedrag. Bij succes van onze actie wordt 

een verhoging van dit bedrag tot € 40.000 niet uitgesloten. 

Er zijn geen inhoudelijke aanvullende voorwaarden aan deze bijdrage gesteld 

(wel procedurele): men heeft het volste vertrouwen in de gemeente. De Dommel sluit daarom ook 

aan bij de regelingen van de gemeente.  

Begroting Materiaal Uurloon Totaal 2020 2021

50 woningen optie pakket #1 € 75 € 300 € 18.750

25 woningen optie #1 DHZ € 75 € 250 € 8.125

70 woningen optie pakket #2 € 225 € 450 € 47.250

20 woningen optie #2 DHZ € 225 € 250 € 9.500

90 woningen optie pakket #3 € 275 € 600 € 78.750

10 woningen optie #3 DHZ € 275 € 250 € 5.250

30 woningen optie pakket #4 € 1.300 € 1.400 € 81.000

5 woningen optie #4 DHZ € 1.300 € 250 € 7.750

300 woningen € 256.375 200 woningen in 2020 € 170.917

100 woningen in 2021 € 85.458

post Organisatie en communicatie € 7.900 € 7.900 p.m.

post Vrijwilligers vergoedingen voor gemaakte onkosten € 2.500 € 1.667 € 833

Totale begroting: € 266.775 € 177.850 € 88.925

Dekkingsplan Totaal Status 2020 2021

Subsidie Gemeente € 160.000 In overleg € 80.000 € 80.000

Subsidie Waterschap De Dommel € 41.306 Toegezegd aan gemeente voor 2020 € 20.653 € 20.653

Subsidie Waterschap Aa en Maas € 40.000 Toegezegd per mail, in aanvraag € 20.000 € 20.000

Bijdrage Rabobank € 10.000 Toegezegd per mail 7/2 € 10.000  

Bijdrage regio Noord Oost Brabant € 2.500 Toegezegd € 2.500

Subsidie overige? € 12.969 Nog te bepalen € 44.697 € -31.728

Totaal dekkingsplan: € 266.775 € 177.850 € 88.925

DHZ = Doe Het Zelf 
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Procedurele voorwaarden zijn bijvoorbeeld: 

• aangeven dat De Dommel heeft meegewerkt en gefinancierd in de communicatie uitingen; 

• de gemeente voert de controle uit op de daadwerkelijke afkoppelingen en verantwoording; 

• voorfinanciering door de gemeente; 

• de gemeente stuurt de facturen voor de vergoeding naar de Dommel (periodiek, afhankelijk van 

de grootte van de bijdrage). 

Aa en Maas heeft een andere regeling dan De Dommel, maar staat open 

voor een andere aanpak, nagenoeg gelijk aan die van De Dommel. Wel is 

het daarvoor nodig om een aparte overeenkomst op te stellen, die ook 

nog goedgekeurd moet worden door het Dagelijks Bestuur van Aa en 

Maas. In deze overeenkomst zullen zowel procesafspraken als inhoudelijke 

afspraken worden opgenomen ten aanzien van rechtmatige en doelmatige 

besteding.  

Daarvoor wil Aa en Maas de gemeentelijke ‘uitvoeringsregeling’ weten, alsook de rol en 

betrokkenheid daarin van het Waterschap en hoe het Waterschap betrokken wordt bij de 

communicatie. Aa en Maas wil daarnaast, dat de individuele regeling blijft bestaan. Daarvoor zullen 

we nog procesafspraken moeten maken om te voorkomen dat een inwoner dubbel declareert.  

Aa en Maas is bezig met het schrijven van een voorstel, specifiek gericht op gemeente Sint-

Michielsgestel en deze MevM actie. Zij reserveert daarbij een totaalbedrag in de orde van het 

beschikbaar gestelde bedrag van De Dommel (ca. € 20.000). Bij succes van onze actie wordt een 

verhoging van dit bedrag tot 40.000 € eveneens niet uitgesloten. Het voorstel wordt op 3 februari 

ingebracht in het Dagelijks Bestuur Aa en Maas. Dan kan het op 4 februari ter inzage worden gelegd. 

Zes weken later op 18 maart is het dan onherroepelijk. Op zijn vroegst op 19 maart staat de eerste 

info avond gepland in Middelrode. Dit past dus precies!  

Bij de Rabobank Hart van de Meierij is voor Kerst een verzoek neergelegd 

voor een bijdrage van het ‘Dichtbij Fonds’. De Rabobank vond dit initiatief 

dermate interessant dat het is opgeschaald naar directieniveau voor een 

beslissing. Op 7 februari heeft de Rabobank een mooie bijdrage toegekend 

van €10.000.  

Regio Noord Oost Brabant heeft een voucher beschikbaar gesteld, 

waardoor Nelien van der Ben in samenwerking met de Werkgroep 

Communicatie het communicatieplan heeft kunnen opstellen.  

Daarnaast heeft de regio ook nog €2.500 beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van de communicatie-inspanningen en middelen.  

In het eerste jaar hebben we 200 pakketten voorzien, in het tweede jaar nog eens 100. Ter 

voorkoming van liquiditeitsproblemen binnen het project in het eerste jaar, is een voorschot vanuit 

het wijkmakelaarsbudget van de gemeente voorzien.  

Er rest nog een kleine post “Subsidie Overige” ter grootte van € 12.969 die niet gedekt is. Dat is 

minder dan 5% van de totale uitgaven. We verwachten deze post in overleg met de leveranciers, 

gemeente en waterschappen nog in te kunnen vullen, doordat zij bepaalde kleinere uitgaven (zoals 

flyers, zaalhuur e.d.) voor ons zullen overnemen.  
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Risico’s en maatregelen 

Bijgaande risico’s onderkennen we: 

1. Regentonnen worden goedkoop aangeschaft via de MevM-actie en dan vervolgens op 

Marktplaats verkocht. Dit maakt het Waterschap nog wel eens mee.  

Maatregel: we willen een controle op de uitvoering doen door een foto vóór- en foto ná de 

installatie en afkoppeling door te leverancier te laten maken en ons toe te laten sturen bij een 

DHZ-installatie, anders doen de geselecteerde leveranciers dat. Dit is ook een vereiste voor de 

uitbetaling van de subsidie vanuit MevM en ook vanuit de gemeente aan MevM. 

Daarnaast gaan we een positieve steekproef doen door de fietsactie “We komen langs” na een- 

of twee jaar. Dan bieden we tegelijk een ‘boompje uit Den Dungen” aan voor de tuin. Dit moeten 

we nog wel uitwerken te zijner tijd.  

 

2. Bij oudere huizen kan de ontluchting een probleem opleveren. 

Maatregel: tijdens het gesprek met gemeente, Werkgroep Techniek en Kybys zijn daarvoor de 

volgende oplossingen bedacht.  

Een oplossing is om 1 regenpijp aangesloten te laten op de regenwaterafvoer, en in de dakgoot 

een ‘blokkade’ aan te brengen zodat slechts een klein deel van het water op het dakoppervlak 

nog in het riool belandt. Het overgrote deel kan dan wel via de andere regenpijp op het terrein 

infiltreren.  

 

3. Wanneer er alleen duurdere pakketten worden aangelegd en te weinig eenvoudige, kan het zijn 

dat we budget te kort komen. 

Maatregel: we monitoren de aanvragen en uitvoering nauwkeurig. Dan kunnen we snel zien 

welke kant het op gaat en in overleg treden met de gemeente.  

 

4. Er gaat iets mis tijdens de uitvoering van een maatregel. Wie draait er voor de schade op? 

Maatregel: we maken afspraken met de leverancier, dat zijn/haar bedrijf hiervoor aansprakelijk 

is en daarvoor verzekeringen moet afsluiten. MevM is hierin geen partij. De opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie is tussen leverancier en inwoner. Bij een DHZ-pakket is de inwoner zelf 

verantwoordelijk.  

 

5. Het afkoppelproject is dermate succesvol, dat we al heel snel over het aantal geplande pakketten 

heen gaan en al snel tegen een budgetplafond aanlopen.  

Maatregel: in het geval we door groot succes buiten de perken van de mogelijkheden stappen, 

gaan we in gesprek met de wethouder en vragen we het 2021- en 2022 potje naar voren te 

halen. Daarnaast gaan we dan, samen met de wethouder, in gesprek met de waterschappen en 

laten we trots ons succes zien. Dit gaat dan hopelijk leiden tot aanvullend budget van beide 

waterschappen.  

We zien al vrij snel tijdens de informatieavonden hoe de belangstelling is. Ook in het proces 

hebben we een aantal checks opgenomen om budgetoverschrijdingen aan te zien komen, 

waardoor we tijdig actie kunnen ondernemen.   
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Bijlage 1 Planning besluitvorming gemeenteraad  

  
December 2019 Concept samenwerkingsovereenkomst naar MevM (gereed). 

23 januari 2020: Verordening Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater ingetrokken door 

gemeenteraad (gereed).  

28 januari 2020: Nieuwe Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater 2020 vastgesteld door 

college, inclusief de bepaling dat het college later nog gebieden kan 

toevoegen (door Rogier en Maurits).  

3 februari 2020:  Bekendmaking Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater 2020 (via Jeroen 

van den Dungen).   

4 februari 2020:  Subsidiebeschikking voor MevM o.b.v. nieuwe uitvoeringsregeling verzonden 

en gepubliceerd.  

17 maart 2020:   Subsidiebeschikking onherroepelijk en Samenwerkingsovereenkomst tussen  

    MevM en Gemeente Sint-Michielsgestel ondertekend.  

19 maart 2020:   Eerste informatieavond van MevM in Middelrode (en kort daarop de andere 

    kernen). 
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Bijlage 2 Procesbeschrijving 

In een apart bijgevoegde bijlage staat de gedetailleerde procesbeschrijving opgenomen voor: 

• Aanmelden 

• Uitvoeren 

• Betalen 

• Rapporteren 

.  

Hoofdschema.  

 

 

Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen een aanvraag voor een pakket indienen bij 

MevM (1).  

Vervolgens zet MevM deze aanvraag door aan de leverancier (2).  

Na uitvoering en gereed-melding van de opdracht, zal MevM de leverancier betalen (3).  

Periodiek verzorgt MevM de rapportage aan de gemeente (4).  

 

 

 

Elke processtap in dit hoofdschema is vervolgens een niveau dieper uitgewerkt op de volgende 

pagina’s.   
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1.1. Aanmelden voor pakket 
Een inwoner kan zich aanmelden per: 

• Intekenlijst op bijvoorbeeld een informatieavond. Nodig zijn: naam, adres, woonplaats, 
telefoon en mailadres. Maar ook aanvullende gegevens om een indruk te krijgen van de 
mogelijkheden voor afkoppeling zoals Type woning (Tweekapper, Vrijstaand, Rijtjeshuis), 
Oppervlakte in m2 van het perceel.  
Omdat we overwegen om de afgekoppelde huizen te gaan publiceren op een website 
(Blauwe Tuinen bijv.) vragen we ook of de inwoner daarvoor toestemming geeft in kader 
van de AGV.  
MevM zal een aantal papieren lijsten op elke info avond neerleggen.  

• We zullen ook de inwoners vragen welk optie(pakket) hun voorkeurswens heeft? (helpt 
MevM in keuze en aanwijzing van de leveranciers) 

• Per mail naar het volgende adres WaterteamMevM@gmail.com 

• Telefonisch gaan we geen aanmeldingen aannemen.  
 

1.2. Registreren aanvraag door MevM  
MevM checkt de aanvraag op: 

• volledigheid; 

• komt aanvrager uit de gemeente? 

• woont aanvrager in buitengebied? Dan geen mogelijkheid om deel te nemen.  
Vervolgens legt MevM deze aanvraag vast.  
 

1.3 Bevestigen aanmelding aan Inwoner 
Nadat de aanvraag is goedgekeurd en vastgelegd, gaat er per mail een melding naar de 
Inwoner dat hij/zij is aangemeld. En welke leverancier een afspraak gaat maken.  
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2.1. Sturen aanmelding naar leverancier 
MevM stuurt de aanmelding naar de betreffende geselecteerde leverancier. Men maakt 
daarbij gebruik van de lijst leverancier per dorp per pakket. 
De leverancier maakt telefonisch een afspraak met de Inwoner om op locatie te bekijken 
welk pakket kan worden aangelegd (Schouw. Deze is gratis). De leverancier stelt een offerte 
op. De leverancier stuurt deze offerte naar de inwoner en in c.c. naar MevM.  
Aandachtspunt is: er moet meer dan 20m2 dakoppervlak worden afgekoppeld, willen er 
subsidiemogelijkheden zijn. De leverancier moet daarom ook het afgekoppelde oppervlak 
opnemen in zijn offerte.  
MevM legt deze afgekoppelde oppervlakte ook vast voor rapportage doeleinden. 
Vooraf moet leverancier en MevM de subsidie hoogte met elkaar vaststellen, deze moet ook 
op de ‘maatwerk-offerte’ vermeld worden. 
  
2.2 Monitoren voortgang schouw 

MevM wil dat er snel (binnen 1 week) contact wordt opgenomen met de inwoner. Daarom 
stuurt de leverancier elke week een lijst van de voortgang van de aanmeldingen. Daarmee 
monitort MevM de voortgang en onderneemt richting de leverancier of inwoner actie indien 
nodig.  
 

2.3. Checken en verwerken offerte 

MevM checkt de offerte met de voorwaarden van het pakket en legt deze vast. 
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2.4 Gereed-melden uitvoering pakket 
Zodra de afkoppeling is gerealiseerd, geven de leverancier alsook de inwoner ‘beide’ door 
dat de opdracht akkoord en gereed is.  
Ook stuurt de leverancier een foto mee van de situatie vooraf en erna. (Of in goed Dungens: 
as found, as left).  
Mocht er meerwerk geleverd zijn door de leverancier, dan stuurt de leverancier alleen voor 
dat deel een factuur naar de Inwoner. Voor zijn standaard werkzaamheden voor de 
afkoppeling factureert hij de kosten van materiaal en uren naar MevM.  
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3.1. Betalen leverancier voor uitgevoerde opdracht 
Met de foto’s “before/after”, de gereed-melding en de maatwerkofferte, zal MevM de 
subsidie uitbetaling verzorgen voor de uitgevoerde afkoppeling conform de standaard 
pakketprijs aan de leverancier. Dit zal per maand achteraf gebeuren voor alle uitgevoerde 
opdrachten in die maand.  
Om de inwoner te ontlasten, wordt er geen gereed-melding van hem/haar verwacht.   
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4.1. Rapporteren aan gemeente (en andere subsidieverstrekkers)  
Elke drie maanden zal MEvE rapporteren aan de gemeente over: 

• aantal aanvragen met onderscheid in aangevraagd, in uitvoering, gereed, uitbetaald. Per 
pakket.  
Per periode van drie maanden en cumulatief.  
Versus gebudgetteerde aantal en in euro’s per pakkettype; 

• budgetuitputting (beschikbaar gesteld bedrag, realisatie, nog te doen).  

• vanwege de “verdubbelaar” van de Waterschappen zullen de gegevens zijn uitgesplitst 
voor Aa en Maas en Dommel; 

• ook aantal m2 afgekoppeld oppervlak. De leverancier moet dit opgeven bij de offerte 
aan de inwoner.  


