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datum : 12 september 2017  ons kenmerk : BP17.00395 

uw brief van : 20 juli 2017  behandeld door : M vd Stappen 

uw kenmerk :   doorkiesnummer : 0411-655238 

onderwerp : Beantwoording schriftelijke 
vragen ex artikel 37 RvO, 
onderzoeken tuintegeltaks 

 bijlagen : geen 

 
 
Geachte mevrouw Van den Einden  en heer Bulter, 
 
De nieuw op te richten fusiegemeente Altena heeft het voornemen kenbaar gemaakt een zogeheten 
tuintegeltaks als onderdeel op te nemen in de Beleidsvisie riolering en water. 
Op grond van ex artikel 37 RvO heeft u een tweetal vragen gesteld. 
In onze beantwoording zullen wij eerst uw vraag herhalen met direct daaronder onze reactie. 
 
1. Bent u het met ons eens dat als een perceeleigenaar niet een bijdrage levert, dat dit dan 

feitelijk ten laste komt van de gemeente? 
 
Reactie: 
De gemeente biedt het ingezamelde afvalwater en regenwater aan bij de rioolwaterzuiveringen in 
Boxtel. Het waterschap neemt dit contractueel af volgens de zogeheten ‘afnameverplichting’. Op 
diverse plaatsen in Boxtel wordt het regenwater lokaal geïnfiltreerd of verzameld en afgevoerd naar 
het oppervlakte water. Met de bijdrage, waarover gesproken wordt in de Duurzaamheidsnota, wordt 
bedoeld om buiten deze gebieden de bewoners te stimuleren op eigen perceel het regenwater op te 
vangen en te infiltreren. Daarnaast betaalt elke bewoner en bedrijf een bijdrage door het betalen van 
de rioolheffing. Het technisch onderhoud, kapitaallasten voor de vervangingen en energie voor de 
installaties worden volledig bekostigd uit deze rioolheffing. De perceeleigenaar draagt op deze manier 
dus wel bij. 
 
 
2. Wij stellen voor om het invoeren van een ‘tuintegeltax’ in onderzoek te nemen om de vraag te 

beantwoorden of het een efficiënt beleidsinstrument is in het kader van de klimaatadaptatie. 
Bent u bereid op dit voorstel in te gaan? 

 
 
Reactie: 
De gemeente Boxtel heeft met het ‘vGRP 2015’ beleid geformuleerd daar waar het gaat over onze 
afkoppelambitie. Er is jaarlijks € 112.500,- gereserveerd om vanaf 2021 de perceeleigenaren oa. 
financieel te stimuleren het regenwater niet af te voeren naar het rioolstelsel maar voorzieningen te 
treffen om op het eigen terrein te infiltreren. Omdat er met het bewonersinitiatief Sppill er zich kansen 
aanboden om dit eerder uit te voeren heeft het college op 26 juli 2016 de stimuleringsverordening 
vastgesteld en is binnen een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap en met Sppill een pilot 
opgestart. 
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De verordening Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater van 11 juni 2010 is een ander instrument 
wat in (laatste) instantie kan worden toegepast. Hierbij kunnen gebieden worden aangewezen waarbij 
het regenwater niet gemend met het vuilwater naar het rioolstelsel mag worden afgevoerd. 
In de Duurzaamheidsnota zoals vastgesteld op 11 juli jl. is ook aandacht voor klimaatadaptatie en 
worden bovenstaande maatregelen aangestipt. 
 
Invoering van een belasting op tuintegels is niet eenvoudig en er kleven ook diverse juridische 
bezwaren aan. Vooralsnog kiezen we daarom voor een systeem van belonen om bewoners een 
bijdrage te laten leveren. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan gaan we onderzoeken of  
aanvullende maatregelen nodig zijn. 
  
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Het college van burgemeester en wethouders  
de secretaris,                      de burgemeester, 

 
 

 
 

 
 

drs. H.A.M van Berkel                     M. Buijs 
 
 


