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Beantwoording artikel 35 vragen wateroverlast 

Geachte heer Van Breugel, 

Met uw brief van 13 juni jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld met 
betrekking tot de wateroverlast. Met deze brief worden uw vragen 
beantwoord. 

1. Wat is de reden dat onze gemeente Altena in het nieuws 
kwam over de tuintegeltax en is het College het met het CDA eens 
dat een tuintegeltax niet het middel is om mensen te motiveren om 
hun tuin aan te passen en dat dit een verkeerd signaal was naar 
onze inwoners. 
In juli en augustus van 2017 lag het concept van de Beleidsvisie riolering 
en water gemeente Altena ter inzage. In deze visie staat dat we in de 
toekomst de rioolheffing willen kunnen koppelen aan de hoeveelheid 
verhard oppervlak. Daarbij gaven we aan dat de administratieve belasting 
en daarmee de uitvoeringskosten nu nog te hoog zijn voor een dergelijke 
systematiek. 
De media vertaalde deze zinsnede over een mogelijkheid in de toekomst 
vervolgens naar een tuintegeltaks. Het woord tuintegeltaks was niet van 
ons zelf afkomstig. Het bracht wel een goede zelfs landelijke discussie op 
gang. Het haalde echter ook onbedoeld en misschien ook ongewenst de 
aandacht weg van de inhoud van de rest van de visie. 
In de visie staat ook dat we afkoppelen en/of minder verharden 
stimuleren door communicatie, voorlichting en acties. 
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2. Kunt u aangeven wat u naast de vele maatregelen heeft 
gedaan om mensen voor te lichten om zelf wateroverlast te 
voorkomen. 
We hadden op veel manieren contact met bewoners: 
• In de nieuwsbrieven wateroverlast die we verspreiden onder inwoners 

die in 2014/2015 wateroverlast hadden, besteden we ook aandacht 
aan wat inwoners zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen 

werkendam.n 
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• In 2017 hebben we de campagne van het waterschap, Ho Ho Hoosbui, gepromoot. Via 
regionale kranten en sociale media werd aandacht gevraagd voor wat je zelf kunt doen in 
huis en tuin om wateroverlast te verminderen. 

• in mei 2016 organiseerden we met de drie gemeenten en het waterschap een watermarkt 
bij tuincentrum Kolbach. Daarbij konden bewoners ook een kortingsbon verkrijgen voor 
een regenton; 

• de afgelopen jaren en ook de komende jaren organiseren we het project spraakwater op 
de basisscholen voor de groepen 6 tot 8. Het resultaat van spraakwater kunt u vinden op 
Youtube; 

• bij de Informatieavond over de beleidsvisie riolering en water gemeente Altena op 13 juli 
2017, besteedden we ook aandacht aan wat bewoners zelf kunnen doen. We stelden 
toen voor het eerst de maquette ten toon die we lieten maken. Deze maquette laat zien 
wat bewoners kunnen doen om een levende, watervrlendelljke tuin te maken; 

• we nemen deel aan het project Grip op water Altena (altena.grlpopwater.nu). Hierbij 
tracht de projectorganisatie een water community op te starten. Het project wordt met 
Europese subsidies gefinancierd. Het waterschap, woningbouwverenigingen, Altenatuur 
en Inwoners nemen ook deel aan het project; 

• 16 juni 2018 stonden we met Grip op Water met een kraam op het weidevogelfestival; 
• op sociale media plaatsen we sinds kort elke woensdag een wetenswaardigheid omtrent 

water en riolering onder de noemer Waterwoensdag; 
• bij vragen van individuele bewoners bekijken we vaak de situatie ter plekke met de 

bewoner en denken samen na over maatregelen op openbaar en particulier terrein. 
Daarbij adviseren we hen ook wat ze zelf kunnen doen; 

3. Een tuincoach kan onze inwoners adviseren om hun tuin goed in te richten om 
zo te helpen om wateroverlast te voorkomen. Wat vind u van dit idee en wilt u dit 
onderzoeken en eventueel verder uitwerken? 
Als vervolg op de beleidsvisie stellen we een communicatieplan op. We nemen dit Idee 
daarin mee. Binnen het functieboek van gemeente Altena is geen tuincoach opgenomen. 
Wellicht zijn er echter wel mogelijkheden om dit op te pakken samen met andere 
organisaties en hoveniersbedrijven. Het nut van meer groen In tuinen gaat verder dan alleen 
het beperken van wateroverlast. Zo kan het ook positief zijn voor onderwerpen als de afname 
van vogels en Insecten, verdroging, hittestress, fijnstof, opname van C02 en een prettigere 
leefomgeving. 

4. Het Waterschap heeft EUR 500.000 beschikbaar gesteld om mensen te 
stimuleren hun tuin aan te passen. Wat doet de gemeente hierin? En zo niet, wat is de 
reden dat niet met het Waterschap samen wordt opgetrokken. 
De drie gemeenten zijn reeds In overleg met het waterschap om hierin samen op te trekken. 
Het waterschap startte deze regeling zonder de samenwerking met de gemeenten te zoeken. 
Dit deden ze om als waterschap zichtbaarder te worden voor de bewoners. Ze zien echter 
ook wel de meerwaarde om samen op te trekken. We onderzoeken nu de mogelijkheden 
hiertoe. 
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5. Van het beschikbare budget van EUR 500.000 van het Waterschap is nog maar 
voor 10% aangevraagd . Wilt u hier ook uw maximale aandacht besteden om dit te 
promoten aan onze inwoners. 
We hebben dit reeds gepromoot op sociale media via Waterwoensdag. Ook is de subsidie 
terug te vinden op onze website onder het kopje 'subsidies'. We vermelden het ook In de 
komende nieuwsbrief. En bij het weidevogelfestival Is het ook verteld. 

6. Wat vindt u van de maatregel die wij voorstellen, wanneer burger zijn best doet 
om zijn tuin te vergroenen deze te belonen en zo afval als tegels gratis op te halen en 
af te voeren? Bent u bereid dit te onderzoeken en wilt u ook andere mogelijkheden 
onderzoeken die de gemeente kan doen om bewoners te stimuleren. 
We onderzoeken meerdere mogelijkheden om bewoners te stimuleren, zoals hierboven 
beschreven. Het gratis afhalen van tegels Is mogelijk een toevoeging als we meedoen met 
de subsidieregeling van het waterschap. Het is belangrijk om hierbij voorwaarden te stellen, 
zoals de gemeente Houten ook doet. We bespreken dit met Aalburg en Woudrlchem. 

7. Ben u bereid om gratis zandzakken per woning beschikbaar te stellen zodat 
burgers deze zelf kunnen vullen met zand om zo schade in hun woning te voorkomen? 
In het verleden organiseerden we reeds een zandzakkenactle. Dit jaar hebben we hier geen 
actie voor. Indien Iemand behoefte heeft aan zandzakken en dit tijdig aangeeft, kunnen we 
kijken of we er nog beschikbaar hebben binnen Altena. 

8. Is onze informatie juist dat de Provincie subsidie versterkt wanneer 
schoolpleinen worden vergroend. Zo ja gaat u van deze mogelijkheden gebruik maken 
of zijn hier al plannen voor. 
De Provincie verstrekt Inderdaad subsidie aan scholen. Als gemeente kunnen we zelf geen 
subsidie aanvragen. We wezen alle scholen op de subsidiemogelijkheid. De Bolderik In Hank 
vroeg reeds subsidie aan. Voor nieuwe schoolgebouwen kan ook een aanvraag gedaan 
worden. De planning van de bouw van de Regenboog past vooralsnog niet binnen de 
subsidieregeling. 

We vertrouwen erop u met deze beantwoording voldoende van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris, uw 
C.A.A.M. de Jong 

de burgemeester, 
Y.C.M.G. de Boer 


