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Regentonnen Mooi initiatief, maar niet 

aan de gemeente om 

dit te regelen. Er zijn al 

partijen die hebben 

aangegeven het 

gesprek aan te gaan 

met Parteon. VVD 

onderneemt hierin geen 

actie.

Het voorstel is sympathiek. Het 

gebruik van regenwater voor het 

begieten van planten voorkomt 

dat water onnodig in het riool 

verdwijnt. We hebben wel een 

aantal kanttekeningen: zoals al 

aangegeven moet vanwege de 

brandweereisen de galerij 

zoveel mogelijk vrij blijven van 

obstakels; regenwater wordt in 

de nieuwe wijken niet meer via 

het vuilwater riool afgevoerd 

maar via een eigen stelsel van 

waterafvoer Dat water belast de 

rioolzuivering niet. Stilstaand 

water kan overlast van muggen 

opleveren. Op een galerij met 

ook slaapkamer kan dit lastig 

zijn. Het is naar onze mening 

vooral een verantwoordelijkheid 

van de flateigenaar om na te 

gaan of de lastige punten 

opgelost kunnen worden in de 

specifieke situatie van de flat. 

Een actieve rol, anders dan 

voorlichting lijkt ons voor de 

gemeente niet weggelegd. Wel 

ziet de fractie mogelijkheden om 

elders in de stad bij 

laagbouwoningen het gebruik 

van regentonnen te bevorderen. 

Mogelijk kan de gemeente op dit 

punt wel weer een initiatief 

nemen. 

Het grootste probleem 

waar deze bewoners 

van een flatgebouw 

tegenaan liepen was 

het feit dat zij geen 

regentonnen mochten 

plaatsen van de 

woningbouwvereniging. 

Dit kunnen wij middels 

een motie niet 

afdwingen. Wij 

verwachten dat het 

klimaatadaptief maken 

van flatgebouwen van 

woningbouwcorporaties 

meegenomen zal 

worden in de 

gesprekken tussen de 

gemeente Zaanstad en 

de 

woningbouwcorporaties

. Deze gesprekken 

worden al gevoerd in 

het kader van het 

“Uitvoeringsplan 

Klimaatadaptatie”.

Wij vinden dit een zeer 

sympathiek idee, maar 

vinden de rol van de 

gemeente hierin wat 

ingewikkeld, omdat het 

betreffende complex 

eigendom is van de 

woningbouwvereniging 

en zij hierover gaan.  Zij 

zouden de bewoners 

willen stimuleren om 

hierover contact te 

nemen met de 

woningbouwvereniging.

Het idee van mw Van 

Braam ondersteunen 

wij van harte. 

Regentonnen zouden in 

de hele gemeente veel 

structureler gebruikt 

moeten worden om 

verlies van water tegen 

te gaan en de riolen te 

ontlasten. Ook verlaagt 

het het energieverbruik 

voor het zuiveren van 

water om daarmee 

plantjes water te 

kunnen geven. Er moet 

echter wel veel worden 

uitgezocht: namelijk of 

woningbouwcorporaties 

hier hun medewerking 

aan willen verlenen op 

verzoek van de 

gemeente. Een motie 

die oproept tot gesprek 

met de corporaties om 

regentonnen - indien 

brandveilig - zelf te 

gaan plaatsen dan wel 

toe te staan willen wij 

graag mee-indienen 

met andere partijen.

Wij vinden het een 

goed idee om ook bij 

hoogbouw te kijken hoe 

we hemelwater kunnen 

opvangen en laten 

gebruiken door de 

bewoners. Het zou 

goed zijn om als 

gemeente in gesprek te 

gaan met 

woningcorporaties om 

de mogelijkheden te 

verkennen hoe dit te 

realiseren is. Wanneer 

een van de andere 

partijen met een motie 

hierover komt zullen we 

kijken of we ons hierbij 

kunnen aansluiten.

Het is slechts voor een 

beperkt aantal 

Zaankanters 

interessant. Het staat of 

valt met medewerking 

van de 

woningbouwvereniginge

n. Het is gerealiseerd in 

andere gemeenten 

(Eindhoven, 

Heemskerk). Beperkte 

investering kan door 

woningbouwvereniging 

of sponsor gedaan 

worden


