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Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ  MAASTRICHT 
 
Maastricht, 3 december 2021 
 
Betreft: Technische vragen van de PvdA over subsidieregeling afkoppelen regenwater private terreinen in 
relatie tot raadsvoorstel domeinvergadering 7 december (agendapunt 9) 
 
Geacht college, 
 
In 2019 hebben we een raadsvoorstel behandeld met betrekking tot de subsidieregeling afkoppelen 
regenwater private terreinen1. Een regeling in het leven geroepen door het Waterschap Limburg waarbij 
subsidie werd verleend aan gemeenten. Een op papier mooie regeling die ook nog een mooie bijdrage kan 
leveren in het kader van klimaatverandering. Bovendien blijkt ook in praktijk dat de regeling terrein wint2. 
We lezen alleen weinig over Maastricht m.b.t. dit onderwerp. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 
waren er al de nodige vragen van partijen over de hoge ondergrens van 200 m23. Een amendement 
hierover werd weggestemd, omdat de kosten dan te hoog zouden worden. Nu, meer dan 2 jaar later, zijn 
wij benieuwd naar de resultaten. Sterker nog, kloppen de signalen die we krijgen dat deze regeling nu niet 
meteen kan worden aangemerkt als “Maastrichtse succesformule”. Het zou toch een gemiste kans zijn in 
de strijd tegen het klimaat waar alle kleine beetjes helpen.  
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
1. Hoe vaak is in Maastricht gebruik gemaakt van de regeling?  
2. Hoe vaak is in andere gemeenten in Limburg gebruik gemaakt van de regeling? 
3. Gebruikten de andere gemeenten een andere ondergrens dan 200m2? Hoe hoog was de ondergrens 

gemiddeld? 
4. In de raadsinformatiebrief van 14 mei4 is verder aangegeven dat: Omdat er in de raadsronde is gepleit 

voor een regeling waarin iedereen kan meedoen is door de verantwoordelijk portefeuillehouder 
voorgesteld om voor aanvragers tussen de 20 m2 en 200 m2 een separate regeling op te stellen. Deze 
aanvragers vallen dan buiten de regeling van het waterschap maar worden gefinancierd vanuit het 
vigerende gemeentelijk rioleringsplan. Voorgesteld wordt om te starten met minimaal 15 aanvragen, 
daarna zal er worden geëvalueerd. Hoe vaak is van deze regeling gebruik gemaakt en hoe is de 
evaluatie verlopen (zouden wij die mogen ontvangen). 

                                                 
1 https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24762/type=pdf/Raadsvoorstel_51-

2019_-_Bijlage_2_-_Stimuleren_en_afkoppelen_regenwater.pdf 
2 https://m.limburger.nl/cnt/dmf20200826_00173169? 
3 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24768/type=pdf/Amendement_CDA_

Stimuleringregeling_afkoppelen_regenwater.pdf 
4 https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24765/type=pdf/RIB_-

_Stimuleringsregeling_afkoppelen_hemelwater_-_14_mei_2019.pdf 

https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24762/type=pdf/Raadsvoorstel_51-2019_-_Bijlage_2_-_Stimuleren_en_afkoppelen_regenwater.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24762/type=pdf/Raadsvoorstel_51-2019_-_Bijlage_2_-_Stimuleren_en_afkoppelen_regenwater.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24768/type=pdf/Amendement_CDA_Stimuleringregeling_afkoppelen_regenwater.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24768/type=pdf/Amendement_CDA_Stimuleringregeling_afkoppelen_regenwater.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24765/type=pdf/RIB_-_Stimuleringsregeling_afkoppelen_hemelwater_-_14_mei_2019.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=24765/type=pdf/RIB_-_Stimuleringsregeling_afkoppelen_hemelwater_-_14_mei_2019.pdf
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5. Wat is de verhouding tussen de verordening die in 2019 is aangenomen en de verordening die op 7 
december in de domeinvergadering fysiek wordt behandeld? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Henri Borgignons, Manon Fokke 
PvdA Maastricht 
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