€ 100 voor 1.000 liter!
Het Hoogheemraadschap Rijnland ondersteunt, bij wijze van pilot, het buurtinitiatief “Ieder huis een
regenton”.
Voor iedere nieuwe opvangcapaciteit van 1.000 liter verstrekt HHR in samenwerking met het “Jaar van de Tuin”
en het buurtinitiatief “Ieder huis een regenton” een stimuleringspremie van € 100.
Doel van de stimuleringspremie
Inwoners stimuleren om met een aantal buurtgenoten tegelijk een regenton aan te schaffen, zodat het doel
“Ieder huis een regenton” sneller wordt bereikt.
Aanvraag van de stimuleringspremie
•
•
•

1 bewoner vraagt de stimuleringspremie aan voor de deelnemende groep buren d.m.v. het
aanvraagformulier ‘Ieder huis een regenton’ (te downloaden via de website gagoed.nl/jaarvandetuin).
De aanvraag wordt toegekend zodra aan de voorwaarden voor de premie is voldaan.
De premie wordt uitgekeerd aan iedere bewoner apart.

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

•
•

•

De opvangcapaciteit van 1.000 liter wordt gerealiseerd door 3 of meer bewoners uit dezelfde straat of
aangrenzende straten.
De regentonnen zijn aangeschaft na 1 mei 2021 en vangen samen minimaal 1.000 liter water op.
Alle combinaties zijn toegestaan, zowel qua opvangcapaciteit als hoeveelheid regentonnen.
Bij een opvangcapaciteit van meer dan 1.000 liter, wordt de stimuleringspremie met € 1 per extra 10
liter verhoogd. Voorbeeld: voor 1.200 liter wordt € 120 uitgekeerd.
1 bewoner dient het aanvraagformulier in voor de groep bewoners uit dezelfde straat of
aangrenzende straten die samen minimaal 1.000 liter opvangcapaciteit realiseren.
De aanvrager (of iedere bewoner apart) levert 3 foto’s in per regenton waarvoor de premie wordt
aangevraagd: 1 foto van de factuur, 1 van de situatie voor aansluiting en 1 van de situatie na de
aansluiting van de regenton.
De foto’s kunnen worden gemaild naar jaarvandetuin@leiden.nl o.v.v. “stimuleringspremie”.
Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, maakt de gemeente de stimuleringspremie (€ 1 per 10 liter
opvangcapaciteit) over naar iedere bewoner apart. Voorbeeld: een regenton van 220 liter geeft recht
op een stimuleringspremie van € 22.
De aanvrager is het aanspreekpunt voor de gemeente voor het geval (nog) niet aan alle voorwaarden
is voldaan.

Benodigde bewijsstukken
•
•

Aankoopfactuur van na 1 mei 2021 met beschrijving van de regenton en de opvangcapaciteit of ander
bewijsstuk waaruit de opvangcapaciteit blijkt.
Foto’s van de situatie voor en na de aansluiting van de regentonnen bij alle deelnemende buren. Als
het lastig is foto’s in te sturen volstaat een bezichtiging door de groencoach of een andere
medewerker van de gemeente.

Looptijd pilot “€ 100 voor 1.000 liter!”
Deze pilot loopt totdat het beschikbaar gestelde budget voor deze pilot (€ 7.500) is uitgekeerd.
Check regelmatig de website van GaGoed Leiden/jaar van de tuin voor de laatste stand van zaken rond deze
pilot en voor het aanvraagformulier.
Voor meer informatie over het buurtinitiatief “Ieder huis een regenton”: check
https://www.profburgwijk.nl/c/ieder-huis-een-regenton

