
  

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   183927 
Datum vergadering:  16 maart 2021 
Datum voorstel:  16 februari 2021 
Nummer:   18 A  
Onderwerp:   Regenton-actie 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de gemeente. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De fracties CDA/PvdA hebben op 10 november 2020 een motie ingediend met betrekking tot het verstrekken 
van een gratis regenton door de gemeente Tubbergen. Deze motie is aangenomen door de raad. 
 
Ter uitvoering van de motie zal een pilotproject worden opgezet voor de uitgifte van regentonnen binnen de 
gemeente Tubbergen. Het pilotproject speelt in op de klimaatverandering en daarmee gepaarde 
waterproblematiek. Het pilotproject zal ca. 200 huishoudens van een regenton voorzien en op die manier 
meer bewustwording en bodeminfiltratie op eigen terrein creëren. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot 
kan besloten worden om over te gaan tot een meer permanente invulling. 
 
Aanleiding voor het voorstel 
De fracties CDA/PvdA hebben op 10 november 2020 een motie ingediend met betrekking tot het verstrekken 
van een gratis regenton door de gemeente Tubbergen. Deze motie is aangenomen door de raad. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
Het promoten van het initiatief om bewoners een regenton te laten aanschaffen, past goed in de doelstelling 
om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven. Er zal meer water op eigen terrein worden geïnfiltreerd 
waardoor plaatselijk de bodem minder zal uitdrogen. Ook wordt water vastgehouden dat gebruikt kan 
worden voor het sproeien in de tuin, hierdoor is minder leidingwater nodig. Tot slot draagt dit bij aan de 
bewustwording bij bewoners om zuinig om te gaan met water. 
 
Argumentatie 
De raad heeft in de vergadering van 10 november 2020 het college middels een motie opgedragen de 
mogelijkheden te onderzoeken tot het gratis verstrekken van een regenton aan inwoners binnen de 
gemeente Tubbergen, alsmede de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en de eventuele 
voorwaarden, de startdatum en de duur van het initiatief. Via dit voorstel worden de door de raad gestelde 
vragen beantwoord. 
 
Als gevolg van klimaatverandering treedt het effect van langdurige droogte steeds vaker op binnen onze 
gemeente, waardoor er o.a. minder gewasopbrengst is en er minder drinkwatervoorraden beschikbaar zijn. 
Uitdroging van de bodem beperkt zich echter niet tot het landelijk gebied maar komt ook voor in de eigen 
voor en achtertuin van mensen. 
 
Het promoten van het initiatief om bewoners een regenton te laten aanschaffen, past goed in de doelstelling 
om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven. Tevens draagt dit bij aan de bewustwording bij bewoners 
om zuinig om te gaan met water. Hoe meer mensen meedoen hoe groter het resultaat. 
 
Externe communicatie 
n.v.t. 
 
Financiele paragraaf 
De geschatte kosten bedragen €. 20.000,-, deze kosten worden gedekt uit de voorziening Riolering. 
 
Uitvoering 
De pilot regenton-actie wordt medio maart 2021 gestart, als ook het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 
door de Raad is vastgesteld. Met een doorlooptijd en evaluatie eind 2021 of zoveel eerder als het maximum 
aantal voor de pilot is bereikt. In totaal worden 200 regentonnen beschikbaar gesteld voor de pilot. Waarvan 
100 voor vrije uitgifte en 100 voor huishoudens die zich binnen de aangewezen gebieden voor de aanleg 

 



  

van regenwaterriolering bevinden. 
 
Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld: 

 Bewoners kunnen d.m.v. een voucher zelf een regenton afhalen bij een lokale ondernemer 

(tuincentrum) 

 De waarde van de voucher en daarmee ook de maximum bijdrage van de gemeente bedraagt €100,-- 

per regenton 

 Per huishouden kan er 1 regenton worden aangevraagd 

 Het initiatief wordt begeleid door de gemeente 

 Deelnemers gaan bij deelname akkoord met het sturen van een foto van de geïnstalleerde regenton 

aan de gemeente ter controle 

 
Evaluatie 
Er zal een evaluatie plaatsvinden eind 2021 of zoveel eerder als het maximum aantal voor de pilot is bereikt. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
n.v.t. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
ing. J.L.M. Scholten   drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 



  

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  16 maart 2021 
Nummer:  18 B  
Onderwerp:  Regenton-actie 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021, nr. 18A; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 2 maart 2021; 
  
Artikel 189 Gemeentewet, het budgetrecht van de raad; 
 
besluit 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de gemeente. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 
  

 



  

           
 

Geamendeerd 
Raadsbesluit 
 
 
Datum:   16 maart 2021 
Nummer:  18 B  
Onderwerp:  Regenton-actie 
 
 
  
De raad van de gemeente Tubbergen, 
  
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021, nr. 18A; 
 
  
gelet op het advies van de raadscommissie van 2 maart 2021; 
  
  
Artikel 189 Gemeentewet, het budgetrecht van de raad; 
 
besluit: 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de gemeente, 
met dien verstande dat: 
 

- met de Woningstichting Tubbergen in overleg wordt getreden of zij binnen het pilotproject 
regentonnen aan huurders van sociale huurwoningen ter beschikking willen stellen en deze bereid 
zijn te plaatsen; 

- indien geen overeenstemming met de Woningstichting Tubbergen wordt bereikt, de pilot volgens de 
in het raadsvoorstel opgenomen voorwaarden wordt uitgevoerd; 

- de raad over de uitkomsten van overleg met de Woningstichting Tubbergen wordt geïnformeerd. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021 
 
 
De raadsgriffier,     De voorzitter, 

     
mr. L. Legtenberg    drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
  


