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Geachte heer/mevrouw , 

Op 14 juli 2020 is door de fractie OP een artikel 40 vraag gesteld over een volgende 

regentonactie in het kader van operatie Steenbreek. Deze vraag is als bijlage toegevoegd. 

Vanwege het zomerreces van het college zal beantwoording van de vraag uiterlijk 4 

september 2020 plaatsvinden.  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder van Papendrecht,  

de secretaris (wnd.),             de burgemeester, 

  

P. Naeije                                A.J. Moerkerke 
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Papendrecht 14 juli 2020 
Onderwerp stimuleringsregeling subsidie Regenton in het kader van actie Steenbreek 

 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
Dit is een politieke vraag ex artikel 40 van het Reglement van Orde. 
Bij de Algemene beschouwingen van 18 juli 2019 werd de motie ‘stimuleringsregeling subsidie 
Regenton in het kader van actie Steenbreek’ – op initiatief van GroenLinks en Onafhankelijk 
Papendrecht – door de gemeenteraad aangenomen. Tijdens de beraadslagingen begrensde de PAB-
fractie het budget op € 5000. Nadat de motie werd aangenomen was er een budget beschikbaar voor 
de uitvoering van de zogenaamde ‘Regentonactie’ in het kader van operatie Steenbreek. 
 
Tijdens de recente Algemene beschouwingen, die op 9 juli 2020 werden gehouden, deelde het 
College mede dat er plusminus 75 Regentonnen waren verkocht. Dat betekent dat er een bedrag 
mee is gemoed van 75 x € 30 euro = € 2250. Dit bedrag is ingezet voor de uitvoering van de actie in 
het kader van operatie Steenbreek. Het verzoek van de gemeenteraad aan het College luidde: 
− Een regentonactie in gang te zetten, met dien verstande dat de gemeente de aankoop van een 

regenton voor inwoners  stimuleert door middel van een kortingsactie via lokale ondernemers 
met een maximum eenmalige bijdrage van de gemeente van 5.000 euro. 

 
Hieruit volgt dat er nog voldoende budget van (namelijk € 2750) beschikbaar is voor een volgende 
Regentonactie in het kader van operatie Steenbreek. Onze (politieke) vraag is derhalve kort en goed: 
wanneer gaat deze plaatsvinden? Wij vernemen graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie van Onafhankelijk Papendrecht 
Ruud Lammers. 



MOTIE: stimuleringsregeling subsidie Regenton in het kader van actie Steenbreek. 

De gemeenteraad van Papendrecht ter vergadering bijeen op 18 juli 2019 

Overwegende dat: 

 Klimaatadaptatie ingebed moet worden in het denken en handelen van ons allen en

hierin ook een taak is weggelegd voor de gemeente;

 Door de klimaatverandering er steeds vaker extreme regenbuien zullen voorkomen;

 De capaciteit van het rioolstelsel bij extreme regenbuien tekort kan schieten;

 Door de grote hoeveelheid tegels in de tuinen van inwoners het regenwater minder

in de bodem kan dringen;

 Regenwater uit een ton gebruikt kan worden om de tuin te bewateren bij langdurige

droogte;

 Regenwater ook kan worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik zoals het zemen van

de ramen;

 Een stimuleringsregeling voor het gebruik va regentonnen bijdraagt aan bewust

watergebruik.

Constaterende dat: 

 In het Coalitieprogramma 2019-2013 staat ‘Papendrecht is en wordt steeds meer een

duurzame gemeente’. Als een van de acties is daarin opgenomen het laagdrempelig

maken van vergroening van tuinen of klimaat adaptieve maatregelen;

 Meer specifiek wordt daarin genoemd het opvangen van regenwater;

 Een subsidie op een regenton een eenvoudig en goedkoop uit te voeren maatregel is.

Verzoekt het college: 

 Een regentonactie in gang te zetten, met dien verstande dat de gemeente de 
aankoop van een regenton voor inwoners  stimuleert door middel van een 
kortingsactie via lokale ondernemers met een maximum eenmalige bijdrage 
van de gemeente van 5.000 euro.

En gaat over tot de orde van de dag 

GroenLinks fractie OP fractie 
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