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Punt A.10: Vaststellling van een retributiereglement voor de aankoop van regenwatertonnen. 

Feiten en context 

- In het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 zet IGEAN zich in om haar gemeenten 

zowel te ondersteunen bij mitigatie - als adaptatie maatregelen. In het kader van adaptatie 

zien we dat waterschaarste in de zomer zich afwisselt met een teveel aan regenwater in de 

winter. Deze trend zal door de klimaatopwarming alleen maar toenemen. Wateroverlast kan 

bij hevige regenbuien beperkt worden door afkoppeling van de dak-aflopen en opvang in een 

regenwaterton. Met dat regenwater kunnen bovendien enkele drinkwater besparende 

activiteiten (wassen van de auto, sproeien van de tuin,…) uitgevoerd worden. Door 

regenwatertonnen aan te bieden aan alle inwoners willen we hergebruik van regenwater 

stimuleren en burgers sensibiliseren rond zuinig waterverbruik.  

- IGEAN heeft op 21 oktober 2020 een raamovereenkomst voor drie jaar gesloten voor de 

aankoop van regenwatertonnen. De raamovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2021 tot 31 

december 2023.  

- De gemeente wenst van deze raamovereenkomst gebruik te maken op basis waarvan zij 

diverse regenwatertonnen kan aanbieden aan de burgers en dit op het recyclagepark 

(standaardregenwaterton inclusief voet en kraan van 310 liter en 510 liter) of via de website 

van IGEAN (design regenwaterton, regenwaterton met plantenbak en de regenwaterton met 

gardena-koppeling). 

Juridische grond 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- het lidmaatschap van gemeente Zoersel van IGEAN milieu & veiligheid en de 

beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid voor de exploitatie van het recyclagepark 

- de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN van 21 oktober 2020 houdende het 

afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van regenwatertonnen 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

Met ingang van 1 maart 2021 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2023 een 

retributie gevestigd voor de verkoop van regenwatertonnen. De prijs voor een regenwaterton 

bedraagt: 

- Standaard regenwaterton (groen) inclusief voet en kraan – 310 liter:  €   50 

- Standaard regenwaterton (groen) inclusief voet en kraan – 510 liter:  €   85 

- Design regenwaterton elegance grijs inclusief kraan – 400 liter:  € 200 

- Regenwaterton met plantenbak inclusief kraan – 350 liter:   € 375 

- Regenwaterton rond groen met gardena-koppeling – 1.000 liter:  € 215 

Artikel 2:  

Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die een regenwaterton aankoopt via 

het recyclagepark of via de website van IGEAN. 

Artikel 3:  

De betaling gebeurt: 



   

- op het recyclagepark uitgebaat door IGEAN ter plaatse bij afhaling van de regenwaterton, bij 

voorkeur aan de betaalterminal met betaalkaarten 

- via de website van IGEAN met een overschrijving, binnen de vermelde termijn voorafgaand 

aan de levering.  

Artikel 4:  

Dit retributiereglement wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

bekendgemaakt op de gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd. Een 

afschrift wordt aan IGEAN milieu en veiligheid bezorgd, die instaat voor de verdere uitvoering 

hiervan, gelet op de beheeroverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid.  
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