
       Omzien naar elkaar 
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag  

Nieuw Renkums Peil 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 28 september 2022,  

 

Constaterende dat: 

● We wederom te maken hebben met een hete droge zomer en dat de door ons zo gekoesterde 

natuur onder de droogte lijdt, met alle gevolgen van dien. 

● Het KNMI al een jaar of tien met enige regelmaat aangeeft dat we te maken krijgen met perioden 

van extreme neerslag.   

● Landelijk en ook plaatselijk duidelijk is geworden dat er iets aan ons overmatig watergebruik moet 

worden gedaan en – het gevolg daarvan – onttrekking van grondwater voor drinkwater moet 

verminderen cq het grondwaterpeil moet omhoog.  

● Op 29 mei 2022 op Radio 1 een item was met de titel “De natuur heeft grondwater hard nodig” 

● Op 27 juni 2022 in het Financieele Dagblad een artikel stond met de titel “Nederland heeft nu al te 

weinig drinkwater” waarvan de strekking was dat Vitens in Twente en de Achterhoek al nieuwe 

aansluitingen weigert 

● Dat Nieuwsuur op 4 augustus 2022 een item uitzendt met de titel “Doorspoelen met regen en 

zeewater zoet maken, want 'watertekort wordt nijpend'” 

● Dat Follow The Money op 4 augustus 2022 in vier artikelen aspecten van het watergebruik aan de 

orde stelt. En waarin waterexpert Alex Hekman, zegt: “Als we nu niet vooruit denken, moeten we 

later te veel doen in te korte tijd.” 

● In de uitzending van EenVandaag d.d. 15 augustus 2022 de Gemeente Renkum een grote rol was 

toebedeeld in negatieve zin: de drooggevallen beken, de natuurschade en de kartonfabriek Parenco 

die tot de grootste grondwaterverbruikers van Nederland behoort. 

● Gemeente Renkum de afgelopen jaren, meest langs wegen, veel infiltratievoorzieningen voor 

overvloedig regenwater (wadi’s) heeft aangelegd. 

● Eerder in Wallonië maar onlangs ook in Vlaanderen regenwateropvang en hergebruik bij 

nieuwbouw of grondige renovatie van een woning, verplicht is. 

 

Overwegende dat 

● Op 8 september 2020 zijn aan het college schriftelijke raadsvragen ten aanzien van ‘Hergebruik 

water bij nieuwbouw’. Die zijn op 30 oktober 2020 beantwoord.  
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o Het college reageerde op vraag 5 met de constatering dat een grijswater systeem verankerd 

in het gemeentebeleid zou moeten zijn, en dat dit tot op heden niet het geval is. 

o Het college antwoord op vraag 4 in deze vragen met: “Ook kan de aanleg van een systeem 

voor het gebruik van regenwater voorgeschreven worden in omgevingsvergunning voor 

bouwen. Dit kan echter pas nadat dit voorschrift in gemeentelijk beleid is vastgelegd dat 

Renkum wil dat er in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende verbouw een systeem wordt 

aangelegd om regenwater en/of huishoudwater te kunnen gebruiken.”  

● Schoon leidingwater nog te veel wordt verspild. Dat de heer Van der Velden van VEWIN in de eerder 

genoemde uitzending van EenVandaag hergebruik van water cq grijswatercircuits in woningen 

bepleit. Letterlijk: “Wij pleiten ervoor het bouwbesluit voor woningen aan te passen, zodat het 

denkbaar is dat je verschillende systemen kan benutten, waardoor bijvoorbeeld een mindere 

kwaliteit van water gebruikt kan worden voor activiteiten die niet die hoogwaardigheid [van 

drinkwater nodig] hebben.” Hij voorspelt dat als er geen actie word ondernomen, in 2030 ons 

watergebruik onhoudbaar is en de natuur desastreuze watertekort ondervindt. 

Dit pleidooi werd  

● Leidingwater (dus schoon drinkwater) op korte termijn beduidend duurder zal worden 

● Regenwater goed te benutten is voor allerlei gebruik in het huishouden, zoals het doorspoelen van 

de wc, de auto te wassen en het besproeien van de tuin 

● Een regenwatervoorraad van minimaal tien kubieke meter voldoende is voor een normale 

eengezinswoning met tuin. 

 

Draagt het college op 

1. Inwoners en bedrijven actief te stimuleren om minder leidingwater te gebruiken 

2. A. Te onderzoeken waar en hoe in gemeentelijk beleid opgenomen kan worden dat bij nieuwbouw 

in een regenwateropslag van minimaal tien kubieke meter wordt voorzien, als ook het gebruik 

ervan voor toilet, beregening tuin en wasmachine, zodat er minder schoon leidingwater wordt 

verspild. En de gemeenteraad voor 1 juni 2023 hiervan op de hoogte te brengen; 

B. Te onderzoeken waar en hoe in gemeentelijk beleid opgenomen kan worden dat bij grote 

verbouw en aanbouw in een regenwateropslag van tenminste tien kubieke meter wordt voorzien, 

minimaal voor gebruik van buitenkraan en beregening tuin en optioneel voor ander gebruik, zodat 

er minder schoon leidingwater wordt verspild. En de gemeenteraad voor 1 juni 2023 hiervan op de 

hoogte te brengen; 

3. Als gemeente, naast de aanleg van wadi’s, te onderzoeken of regenwateropslag in bassins onder 

bijvoorbeeld pleinen, verharde sportvelden en dergelijke mogelijk is, waaruit in droge tijden bomen, 

perken en plantenbakken van water kunnen worden voorzien. Een en ander in termen van 

investering, baten en in relatie tot de ecologische voordelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 
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