
Subsidie 

Steeds meer gemeenten geven subsidie op de installatie van een regenwatersysteem. Zo wordt 
het toch al betaalbare systeem van JustNimbus nog aantrekkelijker. 

Het besef dat we anders om moeten gaan met water, groeit. Dat is goed nieuws voor het milieu 
en het klimaat. Maar het is ook gunstig voor wie thuis een regenwatersysteem wil installeren. De 
feitelijke aanschafprijs kan dankzij lokale subsidieregelingen flink omlaag worden gebracht. 

Gemeenten met subsidie voor afkoppelen regenwater 

Onderstaand een lijst van bij ons bekende subsidieregelingen. De voorwaarden verschillen per 
plaats. Opgelet: de lijst is mogelijk niet compleet en de voorwaarden kunnen veranderen, dus 
informeer voor de zekerheid altijd even op het gemeentehuis. 

Voor de duidelijkheid: gemeenten spreken vaak van “afkoppelen”. Ook opvang (en gebruik) van 
regenwater valt onder dit begrip. 

Alphen aan den Rijn 
De gemeente subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 
2.000 euro per woning. 

Apeldoorn 
Wie regenwater boven de grond opvangt, kan 6 euro per m2 dak ontvangen, of 12 euro bij 
opvang onder de grond. 

Arnhem 
Een nieuwe regeling wordt verwacht in 2021. Op grond van artikel 3 van de ASV kan het college 
initiatiefnemers voor een initiatief klimaatadaptatie dat in Arnhem plaatsvindt met inachtneming 
van deze regeling een subsidie verstrekken. 
 
Barneveld 
De hoogte hangt af van welke maatregelen je neemt, variërend van 6 tot 10 euro per m2. 

Deventer 
Voor daken tot en met 1000 m2 wordt 8 euro per m2 gegeven. Een lager bedrag geldt voor 
grotere daken. 

 
Echt-Susteren 
De hoogte hangt af van de wijze van afkoppelen en kan tot 9 euro per m2 dak bedragen. 

Houten 
Per vierkante meter dak die van de gemengde riolering wordt afgekoppeld en op een 
ondergrondse infiltratievoorziening wordt aangesloten ontvangt u € 30,- subsidie. Het maximale 
subsidiebedrag per aanvraag is € 750. 
 
Leeuwarden 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschaf- en installatiekosten van een 
regenwatersysteem, en maximaal 2500 euro. 

Leudal 
Bij oppervlakken van 40 m² t/m 200 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag van 9 euro per m2. 
 
Maastricht 
De oppervlakte moet minimaal 200m2 zijn. De vergoeding bedraagt 9 euro per m2 verhard 
oppervlak 
Nijmegen 

https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Subsidies/Subsidie_voor_groen_dak_tuin_of_opvang_hemelwater
https://www.apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater
https://www.arnhem.nl/Inwoners
https://www.barneveld.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-regenwater-vasthouden
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/afkoppelen-regenwater-subsidie
https://www.echt-susteren.nl/subsidie-voor-het-afkoppelen-van-hemelwater
https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-riool
https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/slim-omgaan-met-regenwater
https://www.leudal.nl/subsidie-afkoppelen-hemelwater
https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/subsidie-voor-afkoppelen-regenwater
https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenpijpen/


Voor het afkoppelen van regenpijpen kan 200 euro per regenpijp worden ontvangen. 

Nunspeet 
Per m2 dakoppervlak wat afgekoppeld wordt, geeft de gemeente 5 euro subsidie.  

Peel en maas 
Eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp vergoed de 
gemeente uw kosten. Uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en 
herbestrating ontvangt u € 9,00 per m2. Het maximale subsidiebedrag is € 1.800,00 per woning. 
 
Roerdalen 
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen 
van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente 
Roerdalen 
 
Bij eenvoudig afkoppelen, zoals het doorzagen van regenwaterafvoeren en/of het verleggen van 
afvoeren, bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 9,- 
per vierkante meter. 

Bij niet eenvoudig afkoppelen, zoals het toepassen van infiltratiekratten, 
bestratingswerkzaamheden of het herinrichten van de tuin, bedraagt de subsidie €9,- per 
vierkante meter afgekoppeld oppervlak met een maximum van € 2.500,-. 

Rotterdam 
Er zijn meerdere varianten mogelijk, zoals 500 euro per toegevoegde m3 waterberging en 5 euro 
per m2 afgekoppeld oppervlak. 

Venray 
Voor een dakoppervlak tot 200 m2 wordt 6 euro per m2 gegeven. Grotere oppervlakken: 3 euro. 

Weert 
Bij verhard oppervlak van 20 t/m 200m2 bedraagt de subsidie 9 euro per vierkante meter. Bij 
oppervlak groter dan 200m2 worden de werkelijke kosten vergoed, tot maximaal door de 
gemeente vastgestelde bedrag. 
 
Westerwolde 
Het af te koppelen oppervlak moet minimaal 40 m2 groot zijn. Basisbedrag voor de subsidie is 
400 euro. 

Zutphen 
De subsidie is maximaal 8 euro per m2 dakoppervlak en geldt voor panden van voor 2012. 

 

https://www.nunspeet.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-afkoppelen-regenwater
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/subsidies/afkoppelen-hemelwater
https://www.roerdalen.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater#:~:text=We%20krijgen%20steeds%20vaker%20te,en%20wateroverlast%20tijdens%20hevige%20buien.&text=Daarom%20is%20er%20een%20subsidie%20voor%20het%20afkoppelen%20van%20regenwater.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/subsidie-klimaatadaptatie/
https://www.venray.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijpen
https://www.weert.nl/regenwater
https://www.westerwolde.nl/subsidie-duurzaam-omgaan-met-regenwater
https://zutphen.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-afkoppelen-regenwater

