Begeleidende Brief

Beste geïnteresseerde,

De verdere informatieverstrekking over het Regentonproject Breda, heeft ondertussen
nog even op zich laten wachten, maar in de bijlage van de e-mail vindt u nu in
samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda het
uitvoeringsplan voor het regentonproject. Dit plan is een hulp bij de aanvraag van de
subsidie ‘Water en Groen’, zoals de gemeente Breda die beschikbaar heeft. Het doel
van dit document is om ervoor te zorgen, dat u die subsidie zo makkelijk mogelijk kunt
aanvragen:
1. In bijlage 1 vindt u het stappenplan voor de aanvraag van een TonTonRegenton
2. In bijlage 2 vindt u het stappenplan voor de aanvraag van een Vrije Keuze
Regenton. U kunt dan geheel naar eigen keuze en budget een regenton kopen.
3. In bijlage 5 vindt u de subsidiehulp. De informatie daarin kunt u overnemen en de
subsidieaanvraag wijst zich dan verder vanzelf. Ook de gevraagde foto’s heeft u
dan al vooraf verzameld.
De gemeente vraagt u om bewijs aan te leveren in de vorm van foto’s. Bij andere
subsidieregelingen van bijvoorbeeld het waterschap Aa en Maas, dient er eveneens
een foto van de geplaatste regenton aangeleverd te worden en het aanleveren van
alle facturen en dergelijke. De subsidieregeling van de gemeente Breda vraagt u dit
dan zelf te doen, na aanschaf van uw regenwatervoorziening.
Helaas lijkt het veel werk en oogt het ingewikkeld, maar de subsidie Water en Groen
is de subsidieregeling die de gemeente Breda beschikbaar heeft en helaas is dat niet
anders. Zij zien echter wel graag, dat mensen gebruik gaan maken van de subsidie.
Daarom zou ik u willen vragen, of u bereid bent om te kijken welke mogelijkheden u
heeft om toch mee te doen aan het Regentonproject voor een klimaatbestendig Breda.

1) De regentonnen die u kunt aanschaffen:
1. Keuze 1: TonTonRegenton met aansluitservice (vaste actieprijs)
2. Vrije Keuze Regenton (een prijs naar keuze bij een winkel naar keuze, u bent
vrij om te kiezen wat u zelf wilt)
3. Geen keuze

De sluitingsdatum voor het doorgeven van uw keuze is: zondag 29 augustus 2021

Heeft u de sluitingsdatum gemist? Dan kunt u uw keuze alsnog doorgeven en dan zorg
ik ervoor dat uw gegevens nog verwerkt worden.

2) Groen maatregel
De aanschaf van een regenton gaat helaas samen met een ‘andere groene maatregel’.
Voor de laagdrempeligheid vindt u in het plan daarom het voorstel om 1m2 van uw tuin
te onttegelen, dit betreft het minimale aantal tegels: (100cm x 100cm) oftewel c.a. 11
tegels van 30 x 30 cm.
Let op: Wegens de hoeveelheid ‘tegels’ in Breda, vraagt de gemeente u ook ‘groen’
aan te planten. Dit komt de biodiversiteit ten goede, omdat de insecten voor zo’n 70%
verdwenen zijn. Ook gaat dit ‘hittestress’ tegen. Zij zijn er daarom zeer content mee,
als u nog wat insecten- en vlindervriendelijke planten aan zou willen planten in een
oppervlak van 1m2. Meer tegels in Breda eruit, zorgt ook voor een betere infiltratie van
het water in de grond.

3) Het aanplanten van het groen lukt me helemaal niet
Mocht de groenaanplant helemaal niet lukken omdat u in een flat of appartement
woont, of u heeft al veel groen of het lukt om een andere reden niet? Dan is het fijn als
u dit zou willen vermelden in de e-mail waarin u uw keuze doorgeeft.
Er is een aparte lijst voor iedereen die graag een alternatieve groenaanplant zou
willen, of een regenton zonder groenaanplant zou willen aanschaffen.
In september kijkt de gemeentemedewerker nog of daar mogelijkheden voor zijn.
U mag ook zelf een oplossing erbij vermelden over hoe u bijvoorbeeld wel nog aan de
groenaanplant kunt voldoen. Bent u bijvoorbeeld wel bereid om ‘op een openbaar
terrein in uw buurt’ groen aan te planten?
In uw buurt zou u ook gezamenlijk een bepaald stuk aan kunnen planten, de
betreffende ‘maximaal €10 euro groen’ kunt u dan bij elkaar leggen en bekijken of u
met dat totaal bedrag nog iets extra’s qua groen in uw wijk kunt doen. De
wijkvereniging zou bijvoorbeeld hiervoor mee kunnen kijken.
Het is fijn als u dergelijke initiatieven of oplossingen voor zou willen stellen, dat
noteer ik dan op de lijst ter oplossing. Verder wordt die lijst met daarop uw
bezwaren ten aanzien van onderdelen, dan ter info doorgezet naar de gemeente.
In september 2021, kijken zij dan nog even mee voor een oplossing met betrekking tot
de uit te voeren ‘groene maatregel’.
Het is fijn als u uw bezwaren ten aanzien van onderdelen kenbaar wilt maken, dan kan
ik die noteren en bekijken welke oplossingen er dan nog voor zijn.
Ik ben blij u nu deze informatie te kunnen verstrekken en ik hoop dat u met deze
informatie aan de slag kunt gaan, om naar uw tevredenheid een passende regenton
aan te schaffen. Dit komt ten goede aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Met vriendelijke groet, Rosalie van Berkel.

