
 

 

 

Suggestie         
 

Verenigde voorbereidende bijeenkomst 19 februari 2020 

Onderwerp/Thema: Burgers ontzorgen bij het creëren van ruimte voor de regen 

 
De verenigde voorbereidende bijeenkomst Regio Noordoost Brabant  van 19 februari 2020      

 
constaterende dat: 

• De urgentie om ruimte voor de regen te creëren groot is, namelijk om piekbuien te helpen 
opvangen, maar ook om droogte en hittestress te voorkomen. 

• Uit ervaringen in verschillende gemeentes is gebleken dat inwoners niet gemotiveerd zijn om 
regenwater af te koppelen en aan te sluiten op het regenwaterriool. Ook niet door subsidies. 
Alleen als de gemeente de afkoppeling regelt, is de deelname van burgers nagenoeg 100% 

• Dat aanleg van een apart regenwaterriool heel veel geld kost en het nog 10-tallen jaren duurt 
voordat alle straten een apart regenwaterriool hebben. 

• Dat op dit moment subsidies van waterschappen (in ieder geval bij De Dommel) vooral gericht 
zijn op afkoppeling door particulieren. 

• Tuincentra en Doe Het Zelf winkels nog maar beperkt informatie geven over hoe huishoudens 
zelf ruimte kunnen creëren voor regen in hun tuin of rondom het huis. 

 
overwegende dat:  

• In heel veel gemeentes er voldoende ruimte in de ondergrond of in de buurt is om regenwater 
op te vangen en te laten infiltreren, zodat deze later beschikbaar is voor lokaal gebruik. 

• De gemeente ook zonder een apart regenwaterriool burgers kan ontzorgen door aan te bieden 
woningen af te koppelen en een kleine infiltratievoorziening aan te leggen. 

• De verwachting is dat het rendement een stuk hoger is (minder kosten, meer effect). 

• Dat adviseren en goed inpassen van een infiltratievoorziening en uitvoeren van het werk, 
mogelijk interessant is voor Groenscholen om kennis en ervaring op te doen. 

 
en geeft de gemeenteraden en AB-waterschappen van Regio Noordoost Brabant de volgende 
suggestie mee:  

• Bij het waterschap erop aan te dringen dat subsidie voor afkoppelen van regenwater ook  
verstrekt wordt aan gemeentes, als die burgers ontzorgt bij het creëren van ruimte voor de 
regen. 

• Dat de gemeente lokaal tuincentra en Doe Het Zelfzaken enthousiasmeren over het afkoppelen 
van regenwater, zodat ook zij hun inwoners hierover kunnen adviseren. 

• Dat zij regionaal Groenscholen benaderen, zodat deze bijvoorbeeld via stageplekken als 
‘regenwater specialist’ kennis kunnen opbouwen over het creëren van ruimte voor de regen bij 
particulieren en gemeentes kunnen ondersteunen in de uitvoering. 

 
Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie: 
  
Indiener  Waterschap  Fractie  Handtekening 
 
Nan Zevenhek  De Dommel  Bedrijven 
 

 

 
 
 

Deze suggestie werd in de verenigde voorbereidende bijeenkomst van 19 februari 2020  

aangenomen / verworpen  met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen. 

                                 


