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Stimuleringsregelingen voor aanschaf regentonnen en verwijderen tuinverharding

Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over het instellen van twee stimuleringsregelingen voor de
aanschaf van regentonnen en het verwijderen tuinverharding.
Aanleiding
Het klimaatrobuust maken van de buitenruimte is een belangrijk thema voor de gemeente. In de
planperiode van het huidige Water en Rioleringsplan (WRP 2016-2019) zetten we daar dan ook stevig
op in. Met maatregelen als afkoppelen, het verwijderen van onnodige verharding en het stimuleren
van particulieren om hun tuin te vergroenen wil de gemeente vooral de buitenruimte geschikter maken
voor de opvang van regenwater. Hiermee kunnen we problemen door extreme regenbuien helpen
voorkomen. Omdat het budget voor de in 2017 gehouden ontlastputtenactie lang niet volledig is
opgebruikt, willen we het restant gebruiken voor aanvullende stimuleringsacties.
Kernboodschap
Regentonnenactie
We willen de aanschaf van regentonnen door bewoners stimuleren door een tegemoetkoming van C50
per ton te verstrekken. Als de ton minder kost dan ê 50 dan bestaat de tegemoetkoming uit de
aanschafprijs. We gaan uit van maximaal 1.000 tonnen.
Regentonnen kunnen helpen wateroverlast door extreme neerslag te voorkomen en dragen bij aan
bewust drinkwatergebruik wat goed is voor het milieu.
Ophalen van verharding
Naar verwachting vormt de afvoer van verhardingsmateriaal één van de obstakels waarom mensen
afzien van het vergroenen van hun tuin. Door als gemeente hierbij te helpen trekken we mogelijk een
groep mensen over de streep. We willen bij maximaal 100 huishoudens de verharding laten ophalen.
Voordat de verharding wordt opgehaald dient de particulier een schets van de nieuwe tuininrichting te
overhandigen waaruit blijkt dat de hoeveelheid verharding in de tuin uiteindelijk maximaal 5007o
bedraagt.
Kosten en dekking
De kosten van de regentonnenactie en ophaalactie bedragen samen maximaal circa C100.000. Deze
kosten kunnen worden gedekt uit het Water en Rioleringsplan 2016-2019; het budget voor de
ontlastputtenactie. De omvang van dit budget is hiervoor nog ruim voldoende. Het doel van de
ontlastputtenactie was ook om de klimaatrobuustheid van het stedelijke gebied te vergroten. Enkele
honderden huishoudens hebben gebruik gemaakt van deze stimuleringsactie. Voor de zekerheid was
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een budget gereserveerd van C. 215.000 om bij maximale deelname van duizenden huishoudens de
uitvoeringskosten te dekken.
Communicatie
Bij uitvoering van de acties haken we in op de landelijke “Week van het Water” die van 5 tot 13 mei
2018 wordt gehouden.
Wat betekent dit voor de raad (procedureel)
Met deze collegebrief informeren we u over de twee hiervoor genoemde nieuwe acties en over het feit
dat de kosten worden gedekt uit het budget voor de ontlastputtenactie waarvoor door de
gemeenteraad een krediet ter beschikking is gesteld.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met R. Zwartenkot via telefoonnummer (030) 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman
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