
gemeente Capelle 
aan den IJssel 

Subsidieregeling water en groen Capelle aan den IJssel 2022 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel; 

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (Asv); 

overwegende dat: 

het college op basis van artikel 3 van de Asv bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in 
aanmerking kunnen komen voor subsidie; 
het college op basis van artikel 3 van de Asv bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke 
doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie; 
de Asv op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij 
subsidieregeling wordt afgeweken; 
de Asv op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld; 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling water en groen Capelle aan den IJssel 2022 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze subsidieregeling worden verstaan onder 

Asv: Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 
Awb: Algemene wet bestuursrecht: 
college het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Capelle aan den IJssel; 
gebouw elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 
schriftelijk op papier of als pdf-bestand; 
subsidieplafond: het bedrag bedoeld in artikel 4.25 van de Awb dat gedurende een bepaald 
tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze 
subsidieregeling, 
voorziening; een groen dak, groene erfafscheiding, groene gevel of regenton. 

Artikel2. Toepassingsbereik 
Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door 
het college voor de in artikel 7, eerste lid en in artikel 15, eerste lid, bedoelde activiteiten. 

Artikel 3. Subsidieontvanger 
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan: 
a. De eigenaar van een in de gemeente Capelle aan den IJssel gelegen gebouw; 
b. De huurder of pachter van een in de gemeente Capelle aan den IJssel gelegen gebouw. die 

voor het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit de schriftelijke toestemming heeft van de 
eigenaar van het gebouw, 

c. Een vereniging van eigenaren (VwE) die verantwoordelijk is voor een in de gemeente 
Capelle aan den IJssel gelegen gebouw 
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Artikel 4. Subsidieplafond en wijze van verdeling 
1. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000 per jaar. Daarbij geldt een subsidieplafond voor de 

volgende categorieën van subsidiabele activiteiten: 
a. Categorie 1: het subsidieplafond voor de activiteiten bedoeld in artikel 7, eerste lid, 

bedraagt jaarlijks € 45.000; 
b. Categorie 2: het subsidieplafond voor de activiteiten bedoeld in artikel 15, eerste lid, 

bedraagt jaarlijks € 5.000. 
2 De verdeling van het subsidieplafond vindt per categorie plaats op volgorde van binnenkomst 

van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de Asv en deze subsidieregeling. Wanneer de 
aanvrager krachtens artikel 4:5, eerste lid, van de Awb de gelegenheid heeft gehad de 
aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de 
aanvraag volledig is. 

3. Volledige aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen worden geacht tegelijkertijd te 
zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot indien toekenning van beide aanvragen 
tot overschrijding van het subsidieplafond van de betreffende categorie zou leiden. 

4. Indien door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van de betreffende categorie 
wordt overschreden wordt de subsidie geheel geweigerd. 

Artikel 5. Beslistermijn 
In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Asv kan het college de termijn waarbinnen op een 
aanvraag om subsidie moet worden beslist eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen. 

Hoofdstuk 2. Subsidie voor groene daken, gevels en erfafscheidingen 

Artikel 6. Begripsomschrijvingen 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

dak samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk 
genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en 
sneeuwbelasting op te vangen; 
groen dak: een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een wortelwerende-, een 
drainage-, een substraat- en een vegetatielaag: 
groene erfafscheiding: begroeide omheining van een tuin in de vorm van een haag of een 
begroeid gaasscherm die over de volle lengte grenst aan de openbare ruimte en wordt 
geplaatst ter vervanging van een schutting; 
groene gevel: een groene of levende muur zijnde een verticale constructie van planten tegen de 
gevel van een gebouw, dan wel een verticale constructie vlak voor maar losstaand van de gevel 
in de grond. Beplanting van groene gevels kan vanuit de grond omhoog groeien of vanuit 
modulaire cassettes die worden bevestigd aan de gevel 

Artikel 7. Activiteiten 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor: 

a. De aanleg van een groen dak; 
b. De aanleg van een groene gevel; 
c. Het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding. 

2. De subsidie wordt alleen verstrekt als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. De activiteit is nog niet uitgevoerd op het moment van het aanvragen van de subsidie; 
b. Er is van de gemeente Capelle aan den IJssel of van een andere overheid niet eerder 

subsidie ontvangen voor de voorziening waarvoor een subsidie wordt gevraagd; 
c. De voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en is voorzien van de 

vereiste vergunningen: 
d. In geval van een aanvraag om subsidie voor de aanleg van een groen dak: 

Het groene dak moet, exclusief terrassen of paden, minimaal 4 vierkante meter 
groot zijn; 

ii. De eigenaar, huurder, pachter of VvE van het gebouw moet onderzoek (laten) 
doen of het dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak; 

111. De aanleg van een groen dak mag, in overeenstemming met de voorschriften van 
de leverancier of fabrikant door de eigenaar, huurder, pachter of VvE zelf worden 
ontworpen en aangelegd; 
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e. In geval van een aanvraag om subsidie voor de aanleg van een groene gevel: 
i. Een groene gevel moet, exclusief ramen en deuren, minimaal 4 strekkende meter 

(in geval van beplanting uit grond) of 4 vierkante meter (in geval van cassettes) 
groot zijn; 

ii. De eigenaar, huurder, pachter of VvE van het gebouw moet onderzoek (laten) 
doen of het gebouw geschikt is voor de aanleg van een groene gevel: 

iii. De aanleg van een groene gevel mag, in overeenstemming met de voorschriften 
van de leverancier of fabrikant, door de eigenaar, huurder, pachter of VvE zelf 
worden ontworpen en aangelegd; 

f. In geval van een aanvraag om subsidie voor het vervangen van een schutting door een 
groene erfafscheiding: de groene erfafscheiding moet minimaal 4 strekkende meter groot 
zijn 

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
1. Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct 

verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten bedoeld in artikel 7, eerste lid. 
2. Onder de kosten bedoeld in het eerste lid zijn begrepen: 

a. In geval van een aanvraag om subsidie voor de aanleg van een groen dak of een groene 
gevel 
i. de kosten van het aanleggen van de voorziening; 

11. de kosten van het ontwerpen van de voorziening; 
iii. de kosten van het materiaal en de beplanting; 
1v. de verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting over de kosten genoemd onder 

i. tot en met iii. 
b. In geval van een aanvraag om subsidie voor het vervangen van een schutting door een 

groene erfafscheiding: de kosten van het materiaal en de beplanting, alsmede de 
verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting over deze kosten. Het arbeidsloon voor 
het verwijderen van de bestaande schutting en het plaatsen van de groene erfafscheiding 
wordt niet gesubsidieerd. 

3 Er wordt geen subsidie verstrekt voor onderhoud of reparatie van een bestaande voorziening. 

Artikel 9. Hoogte van de subsidie 
1. De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 
2. De subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25,- per vierkante meter tot 

maximaal 50% van de kosten van de voorziening. 
3. De subsidie voor de aanleg van een groene gevel waarbij de beplanting vanuit de grond groeit 

bedraagt € 50,- per strekkende meter tot maximaal 50% van de kosten van de voorziening. 
4. De subsidie voor de aanleg van een groene gevel waarbij sprake is van modulaire cassettes 

bevestigd aan de gevel bedraagt € 50,- per vierkante meter tot maximaal 50% van de kosten 
van de voorziening. 

5. De subsidie voor het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding bedraagt 
35% van de kosten voor het materiaal en de beplanting. 

Artikel 10. Aanvraag 
1. Een aanvraag om subsidie voor een groen dak, een groene gevel of een groene erfafscheiding 

wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend "Aanvraagformulier 
subsidie water en groen". 

2. In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Asv moeten bij het aanvraagformulier worden 
gevoegd: 
a. een omschrijving van het aan te leggen groene dak of de groene gevel dan wel van de 

te plaatsen erfafscheiding, de oppervlakte of de omvang hiervan alsmede het ontwerp; 
b. een gespecifieerde begroting van de kosten of een offerte van de kosten opgesteld door 

een gespecialiseerd en erkend bedrijf In de begroting wordt in ieder geval een overzicht 
gegeven van: 

i. de kosten van het materiaal en de beplanting 
ii bij een aanvraag om subsidie voor de aanleg van een groen dak of een groene 

gevel: het arbeidsloon voor de aanleg en het ontwerp; 
c. een situatietekening met bij voorkeur een schaal van 1·100 
d. bij een aanvraag om subsidie voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel 

een kleurenfoto van de voor-situatie waarop het gebouw duidelijk zichtbaar is; 
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e. bij een aanvraag om subsidie voor het plaatsen van een groene erfafscheiding: een 
kleurenfoto van de voor-situatie waarop de situering van de erfafscheiding ten opzichte 
van de openbare weg duidelijk zichtbaar is: 

f een kopie van de vergunningen indien deze zijn vereist 
g. indien van toepassing de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende 

gebouw 
h. een geldige volmacht indien een (rechts)persoon namens een eigenaar een aanvraag 

indient 
3. Het college kan ook andere dan de in het vorige lid genoemde gegevens verlangen. indien die 

voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk zijn 

Artikel 11. Bevoorschotting 
1. In afwijking van artikel 13, eerste lid, van de Asv wordt een subsidie tot € 5.000 niet direct na 

de verlening meteen uitbetaald. 
2. In afwijking van artikel 13, vierde lid, van de Asv wordt bij andere subsidies niet 90% van het 

subsidiebedrag direct uitbetaald. 

Artikel 12. Aanvraag tot vaststelling 
1. In afwijking van de artikelen 15, eerste lid, onder ben 16, eerste lid, onder b, van de Asv dient 

de subsidieontvanger binnen vier weken na realisatie van de voorziening een aanvraag tot 
vaststelling in 

2. In afwijking van de artikelen 15, tweede lid en 16, tweede lid, van de Asv dient de aanvraag de 
volgende gegevens te bevatten: 
a. bij een subsidie voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel: een kleurenfoto 

van de na-situatie waarbij het gebouw en de daarop of daaraan aangebrachte 
voorziening duidelijk zichtbaar is: 

b. bij een subsidie voor het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding 
een kleurenfoto van de geplaatste groene erfafscheiding; 

c. een afschrift van de bankpas van de aanvrager; 
d. een afschrift van de factuur of de betaling. 

3. De aanvraag tot vaststelling dient te worden gezonden aan duurzaam@capelleaandenijssel nl 
4. In afwijking van de artikel 14, tweede lid en artikel 17 eerste lid, van de Asv beslist het college 

over de aanvraag tot vaststelling binnen vier weken na de ontvangt van de complete aanvraag 
tot vaststelling. 

Artikel 13. Verplichtingen 
1. Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen: 

a. de gesubsidieerde activiteit moet binnen vier maanden na ontvangst van de 
subsidiebeschikking zijn gerealiseerd; 

b. de eigenaar, de huurder, de pachter of de VvE van een gebouw waarop, waaraan of 
waarbij een groen dak of een groene gevel is aangelegd blijft te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het gebouw en het dak. 
respectievelijk de gevel; 

c. het onderhoud van een groen dak en een groene gevel dient deugdelijk en zorgvuldig te 
worden uitgevoerd; 

d. het resultaat van de gesubsidieerde activiteit moet minimaal vijf jaar in stand gehouden 
worden 

e. VOOr controle op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde, is de subsidieontvanger 
verplicht een medewerker van de gemeente toegang te verlenen tot de onroerende zaak 
waarop, waaraan of waarbij de voorziening is aangebracht. 

2. Bi de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid 
vermelde verplichtingen worden opgelegd. 
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HOOFDSTUK 3. SUBSIDIE VOOR REGENTONNEN 

Artikel 14. Begripsomschrijvingen 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 

het Regent Tonnen: de uitvoerder van deze subsidieregeling voor het onderdeel regentonnen; 
regenton: een reservoir waarin regenwater wordt opgevangen dat vanuit de dakgoot via de 
regenpijp in het reservoir komt; 
overstortslang: slang die het regenwater afvoert naar het trottoir of de tuin als de regenton vol 
Is, 

vulautomaat aansluiting van een regenton op een regenpijp, waarbij de aansluiting het 
regenwater afvoert naar de regenpijp als de regenton vol is. 

Artikel 15. Activiteiten 
1. Subsidie kan worden verstrekt voor: 

a. de aanschaf van een regenton bij Het Regent Tonnen; 
b. het afleveren en/of op een regenpijp aansluiten van een regenton door 

Het Regent Tonnen. 
2. Voor de subsidieontvanger gelden alle voorwaarden die in het kader van de aanschaf, het 

afleveren en het aansluiten van regentonnen worden gehanteerd door Het Regent Tonnen. 
3. De subsidie wordt alleen verstrekt als de regenton een overloopmogelijkheid heeft voor het 

geval deze vol is. De overloopmogelijkheid kan bestaan uit een vulautomaat of een 
overstortslang. 

4. Per locatie wordt slechts één maal subsidie verleend. 

Artikel 16. Hoogte van de subsidie 
De subsidie bestaat uit 
a. een korting van 25% op een bij Het Regent Tonnen aangeschafte regenton; 
b. een korting van 25% op het bedrag dat door Het Regent Tonnen in rekening wordt gebracht 

voor het afleveren en/of op een regenpijp aansluiten van een regenton. 

Artikel 17. Aanvraag 
1. De subsidie bedoeld in artikel 15. eerste lid, wordt verleend via Het Regent Tonnen. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de Asv wordt de subsidie aangevraagd 

bij het Regent Tonnen, door middel van het aanvraagformulier dat Het Regent Tonnen op haar 
website ter beschikking stelt voor aanvragen uit de gemeente Capelle aan den IJssel: 
https: 1 /hetreg entto n n en. n 1/ca pe 11 e-aa n-den-ijsse Il. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, van de Asv volstaat voor het 
aanvragen van de subsidie het invullen van het aanvraagformulier dat hiervoor beschikbaar is 
op de website van Het Regent Tonnen. 

4. De aanvraagtermijn genoemd in artikel 7, tweede lid. van de ASV is in dezen niet van 
toepassing 

Artikel 18. Betaling subsidie 
In afwijking van artikel 13 van de Asv wordt de subsidie niet uitbetaald maar door Het Regent Tonnen 
verrekend met de prijs die Het Regent Tonnen bij de subsidieontvanger in rekening brengt voor de 
aanschaf van een regenton, respectievelijk het afleveren en/of op een regenpijp aansluiten van een 
regenton. 

HOOFDSTUK4 SLOTBEPALING 

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Gewijzigde subsidieregeling groene daken, groene gevels en groene erfafscheidingen 
2020-2022 is van toepassing op subsidies die onder haar werking zijn verleend, alsmede op 
lopende aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de onderhavige 
subsidieregeling 

2. De Gewijzigde subsidieregeling groene daken, groene gevels en groene erfafscheidingen 
2020-2022 vervalt zodra deze is uitgewerkt. 
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3. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de dag van haar bekendmaking en is van 
toepassing op subsidies die met ingang van deze dag worden aangevraagd. 

4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling water en groen 
Capelle aan den IJssel 2022. 

Capelle aan den IJssel, 1 november 2022 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, 

A.L. Duijmaer van Twist 



Behorende bij kenmerk nummer. 705832/940317 pagina: 7 van 9 

TOELICHTING 

Algemeen 
Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken en groene 
gevels op/aan gebouwen en groene erfafscheidingen rond tuinen, alsmede het stimuleren van de 
plaatsing van regentonnen. Dit alles met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de 
stad, met als positieve effecten: het verhogen van de biodiversiteit, de groen beleving, de leefkwaliteit, 
de regenbestendigheid, de geluidsdruk, het verminderen van C02-emissies door energiebesparing en 
het tegengaan van de opwarming van de stad. 

De subsidieregeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene bepalingen 
die gelden voor de hele subsidieregeling. Daarna volgen twee hoofdstukken die alleen van toepassing 
zijn op de ondenwerpen die er in zijn geregeld. Hoofstuk 2 betreft de subsidiëring van de aanleg van 
groene daken. gevels en erfafscheidingen. De subsidie voor het aanschaffen van een regenton komt 
aan de orde in hoofdstuk 3. Aan het slot van de subsidieregeling bevat hoofdstuk 4 een artikel over de 
inwerkingtreding van de subsidieregeling en het overgangsrecht ten aanzien van de nu bestaande 
subsidieregeling op dit gebied. 

Artikelsgewijze toelichting 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 2. Toepassingsbereik 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 3. Subsidieontvanger 
Dit artikel spreekt voor zichzelf 

Artikel 4. Subsidieplafond en wijze van verdeling 
Dit artikel spreekt voor zichzelf 

Artikel 5. Beslistermijn 
In artikel 8 van de Asv is bepaald dat het college binnen 8 weken beslist op een aanvraag om 
subsidie Deze termijn gaat in als het college de volledige aanvraag heeft ontvangen. In afwijking van 
artikel 8, tweede lid, van de Asv kan het college op grond van deze subsidieregeling de beslistermijn 
niet met acht maar slechts met vier weken verdagen. 

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIE VOOR GROENE DAKEN, GEVELS EN ERFAFSCHEIDINGEN 

Artikel 6. Begripsomschrijvingen 
Uit de omschrijving van het begrip groene erfafscheiding blijkt dat alleen een subsidie wordt verleend 
voor de aanleg van een groene erfafscheiding die over de volle lengte grenst aan de openbare ruimte. 
Het plaatsen van een groene erfafscheiding tussen twee tuinen wordt dus niet gesubsidieerd. 
Ook moet de groene erfafscheiding een al bestaande schutting vervangen. Nieuwe groene 
erfafscheidingen komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Artikel 7. Activiteiten 
Bij de vergunningen die worden genoemd in dit artikel kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 
omgevingsvergunning 

Naast de voonwaarden genoemd in dit artikel gelden voor de subsidieontvanger nog andere 
verplichtingen. Deze zijn opgenomen in artikel 13. In artikel 13 staat onder andere dat de eigenaar, 
huurder, pachter of VvE van een gebouw waarop, waarbij of waaraan een groen dak of een groene 
gevel is geplaatst altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de (constructieve) veiligheid van het gebouw, 
het dak en de gevel 
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Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
Zowel de aanneemsom als de ontwerpkosten die zijn gemoeid met de aanleg van de voorziening 
komen voor subsidiëring in aanmerking Het spreekt vanzelf dat alleen de feitelijk gemaakte kosten 
worden gesubsidieerd, Als er geen ontwerpkosten zijn, wordt daarvoor ook geen subsidie verstrekt. 

Artikel 9. Hoogte van de subsidie 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 10. Aanvraag 
Het tweede lid, onder b, houdt in dat de aanvrager ook zelf een gespecificeerde begroting van de 
kosten op kan stellen. Dit zal zich vooral voor doen bij een subsidieaanvraag voor de aanleg van een 
groene erfafscheiding of het zelf aanleggen van een groen dak. 

Artikel 11. Bevoorschotting 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 12. Aanvraag tot vaststelling 
Voor het vaststellen van subsidies gelden de artikelen 14ev.van de Asv. De ontvanger van een 
subsidie tot € 5.000 zal in de subsidiebeschikking worden verplicht om op de in artikel 12 van deze 
subsidieregeling bepaalde manier aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit is uitgevoerd. 
Dit betekent dat wordt afgeweken van artikel 14, eerste lid, van de Asv waarin is bepaald dat voor een 
subsidie van minder dan € 5.000 geen aanvraag tot vaststelling hoeft te worden gedaan. 
De mogelijkheid daartoe wordt geboden door artikel 14, tweede lid, van de ASV. 

Bij subsidies vanaf € 5.000 moet op grond van de artikelen 15 en 16 van de Asv altijd een aanvraag 
tot vaststelling worden gedaan. In deze subsidieregeling wordt afgeweken van de gegevens die op 
grond van de artikelen 15, tweede lid en 16, tweede lid van de Asv bij een aanvraag tot vaststelling 
moeten worden aangeleverd. Het doen van de aanvraag tot vaststelling wordt daarmee eenvoudiger 
voor de aanvrager. De aanvraag tot vaststelling moet uiteraard ook de naam en het adres van de 
aanvrager bevatten. 

Artikel 13. Verplichtingen 
Artikel 13 bevat een vijftal specifieke verplichtingen voor degene die een subsidie heeft gekregen 
Naast deze verplichtingen gelden voor de subsidieontvanger ook de verplichtingen van de Awb, de 
Asv en de andere regels die in deze subsidieregeling gesteld zijn 

HOOFDSTUK 3. SUBSIDIE VOOR REGENTONNEN 

Artikel 14. Begripsomschrijvingen 
Het college heeft Het Regent Tonnen opdracht gegeven om hoofdstuk 3 van de subsidieregeling uit te 
voeren. In het verlengde van deze opdracht is door het college aan Het Regent Tonnen mandaat 
(de bevoegdheid) verleend, om namens het college besluiten te nemen over deze subsidies. In de 
praktijk komt dit er op neer dat Het Regent Tonnen de subsidie die iemand krijgt voor het aanschaffen 
van een regenton verrekent met het bedrag dat aan Het Regent Tonnen voor de ton moet worden 
betaald. Hetzelfde geldt waar het gaat om het afleveren en aansluiten van een regenton door Het 
Regent Tonnen. 

Artikel 15. Activiteiten 
Aanvragers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van een regenton en/of het afleveren en 
aansluiten van een regenton. 

Artikel 16. o0gte van de subsidie 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 17. Aanvraag 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 

Artikel 18. Betaling subsidie 
Dit artikel spreekt voor zichzelf. 
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Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel 
De Subsidieregeling weerkrachtig Capelle wijkt op een aantal onderdelen substantieel af van de 
voorheen geldende Gewijzigde subsidieregeling groene daken. groene gevels en groene 
erfafscheidingen 2020-2022. 0m deze reden is in het eerste lid bepaald, dat voor al bestaande 
beschikkingen en voor reeds lopende aanvragen de laatstgenoemde regeling blijft gelden 


