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Geachte leden,

Uw kenmerk

In het navolgende geven wij een reactie op de 7 punten. Wij verwijzen in 
samenhang hiermee ook naar op onze antwoorden op Statenvragen 34 
over ‘grijs en/of regenwatersystemen in provincie’.

Betreft: intiatiefvoorstel Christenunie “Grijs- en 
regenwatersystemen”

3. Een communicatiecampagne te initiëren om burgers op de hoogte 
te stellen van de mogelijkheden omtrent grijs- en/of
regenwatersystemen en goede voorbeelden te delen.

Hier is geen rol weggelegd voor de provincie, zie 1 en 2.

Op 1 8 oktober hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen om 
advies uit te brengen over een initiatiefvoorstel van de Christenunie 
over “Grijs- en regenwatersystemen”. Om aanjager te worden van 
innovatie op het gebied van drinkwaterbesparing wordt een voorstel 
gedaan voor een opdracht van Provinciale Staten die bestaat uit 7 
punten.

2. Zich in te spannen dat in de regionale woonakkoorden afspraken 
worden opgenomen over het stimuleren van regen- en/of 
grijswatersystemen, of de aanleg van een dubbel leidingsysteem bij 
nieuwbouwwoningen.

Het woonakkoord is niet het instrument om afspraken te maken over 
het stimuleren van regen- en/of grijswatersystemen. In de 
woonakkoorden hebben we als provincie afspraken met 
regio’s/gemeenten gemaakt op regionaal niveau over aantallen, 
opgaven en acties op het gebied van woningbouw.
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1. De opdracht aan het Servicepunt Duurzame Energie uit te breiden 
met het stimuleren van de toepassing van grijs- en/of
regenwatersystemen door inwoners, bijvoorbeeld door gemeenten 
advies te geven over het opzetten van gemeentelijke 
subsidieregelingen.

Wij zien geen rol voor de provincie weggelegd en hebben geen 
beleidskader, deskundigheid en financiële middelen op dit gebied. Wij 
menen dat zorgvuldigheid een belangrijk vereiste is vanwege risico’s 
voor de volksgezondheid en vinden dat deze systemen alleen in nauwe 
samenhang met bouwregelgeving door rijk en gemeenten kunnen 
worden gestimuleerd.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

-A.'

7. Bij de uitvoering van bovenstaande waar nuttig of nodig samen te 
werken met de waterschappen.

Dit is van toepassing op punt 4. Bij infrastructuurprojecten werken wij 
nauw samen met waterschappen zodat infrastructuur duurzaam en 
klimaatbestendig wordt ingepast in het watersysteem.

5. Te inventariseren of en hoe regen- en/of grijswatersystemen kunnen 
worden geïmplementeerd in het provinciale vastgoed.

Op dit moment zien wij hiertoe geen mogelijkheden. Grijswater is toe te 
passen voor bewateren en mogelijk voor toiletspoelingen. Bewateren 
wordt in onze tuinen niet toegepast en voor toiletten dient het 
leidingsysteem volledig aangepast te worden.

4. Bij alle infrastructuurprojecten of bij grootschalige aanpassing van 
infrastructuur op het provinciale areaal te onderzoeken hoe
regenwateropvang daar onderdeel van kan zijn.

Bij infrastructuurprojecten wordt beoordeeld hoe infrastructuur 
duurzaam kan worden ingepast in het watersysteem. Waar mogelijk 
(hogere zandgronden) infiltreert water in de bodem en in andere 
gebieden wordt schoon water zo goed mogelijk in het oppervlaktewater 
vastgehouden en vervolgens afgevoerd. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de kwaliteit van het water.

6. Te onderzoeken of waterhergebruik kan worden geïmplementeerd 
als nadere invulling van het Energiebesparingsakkoord Noord-
Hollandse bedrijven 2022-2025.

Zie ook punt 1. Wij hebben hier geen rol en zien daarbij ook geen 
mogelijkheden gezien de vereiste deskundigheid, financiële ruimte, 
risico’s en benodigde zorgvuldigheid.

Conclusie
Wij zien geen rol voor de provincie weggelegd en adviseren negatief 
over het initiatiefvoorstel. Wij vinden dat de aanleg van regen- en 
grijswatersystemen allereerst via landelijke bouwregelgeving dient te 
verlopen, onder andere vanwege risico’s en benodigde zorgvuldigheid.
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