Specificatieformulier
Subsidieregeling
Klimaatadaptatie

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

AANVRAAG TOT 1500 EURO

Versturen
Dit formulier voegt u toe aan uw subsidieaanvraag in het webportaal.

Algemene gegevens
Naam

Adres

Postcode (1234AB)

Plaats

Datum van realisatie (dag/maand/jaar)

Aanvraag
Korte beschrijving van de subsidiabele activiteiten
(Bij het realiseren van waterberging en/of afkoppelen geeft u hier duidelijk aan hoe de
waterberging wordt gevuld en hoe het hemelwater wordt afgevoerd)

Vraagt u subsidie aan voor het toevoegen van groenoppervlak?
157 SB 12 19

Ja
Nee
Zo ja, hoeveel vierkante meter betreft het toe te voegen groenoppervlak?
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Zo ja, voeg de volgende bijlagen via het webformulier toe

• Projectplan (bijvoorbeeld gespecificeerde offerte of factuur)
• Plattegrond oude en nieuwe situatie (hele perceel)
• Minimaal twee foto’s van dak, tuin of perceel (oude en nieuwe situatie)

Betreft het toe te voegen groenoppervlak een dak?
Ja
Nee
Zo ja, voeg via het webformulier een bewijs toe dat het minimale waterbergende vermogen van het groene dak 30 l/m2 is (bijvoorbeeld door middel van een productblad).

Vraagt u subsidie aan voor het toevoegen van afgekoppeld oppervlak?
Ja
Nee
Zo ja, hoeveel vierkante meter betreft het af te koppelen oppervlak?

Zo ja, voeg de volgende bijlagen via het webformulier toe:
• Projectplan ((bijvoorbeeld gespecificeerde offerte of factuur)
• Plattegrond waarop het afgekoppelde oppervlak is aangegeven
• Minimaal twee foto’s van de voorziening en uitstroompunt (oude en nieuwe situatie)

Vraagt u subsidie aan voor het toevoegen van waterberging?
Ja
Nee
1 kubieke meter is gelijk aan 1000
liter

Zo ja, hoeveel kubieke meter betreft de toe te voegen waterberging?

Hoeveel vierkante meter verhard oppervlak is aangesloten op de waterberging?

Zo ja, voeg de volgende bijlagen via het webformulier toe:
• Projectplan (bijvoorbeeld gespecificeerde offerte of factuur)
• Productblad (specificatie) of ontwerptekening waterberging waaruit blijkt wat de inhoud

is van de waterberging

• Plattegrond met locatie waterberging en aanvoer en afvoer water
• Minimaal twee foto’s van de waterberging (oude en nieuwe situatie). Indien de water-

berging onder de grond is gerealiseerd ook foto’s van de realisatie toevoegen).

Toestemming
Geeft u toestemming voor het gebruik van uw project, inclusief fotomateriaal, ten
behoeve van communicatie doeleinden vanuit de gemeente Rotterdam?
Ja
Nee
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Versturen
Dit formulier voegt u toe aan uw subsidieaanvraag in het webportaal.
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