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Onderwerp : Uitvoering motie 'in ton foar in tonne'

Geachte Statenleden,

Middels deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken rondom de uitvoering
van de motie "in ton foar in (rein)tonne" (Id 2.730).

Aanleiding
In de Statenvergadering van 30 juni 2021 is een motie (2.730) aangenomen, betreffende
het beschikbaar stellen van € 100.000 voor de aanschaf van regentonnen. Daarnaast sluit
dit aan bij onze afspraak in het bestuursakkoord: 'We vergroten de betrokkenheid bij water
door Friese huishoudens te stimuleren een eigen regenton aan te schaffen'.

De motie 'in ton foar in tonne' is opgesteld met het doel om Friese huishoudens bewuster te
maken van de veranderingen in het klimaat. Daarbij in het bijzonder om zich voor te berei-
den op extreem weer. Dit extreme weer kan enerzijds resulteren in droge periodes en aan
de andere [cant juist zware regenbuien. Met deze motie kunnen inwoners hierop inspelen
door een regenton aan te schaffen. Er is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd om de
aanschaf van een regenton aantrekkelijk te maken. Hoger doel van de motie is het vergro-
ten van het waterbewustzijn in Fryslan.
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Uitvoering
Om de motie succesvol tot uitvoering te brengen zijn verschillende varianten afgewogen.
Daarbij is besloten dat het doel van de motie het beste bereikt wordt met een 'no-nonsense'
aanpak waarvan het bereik zo groot mogelijk is. Zo kunnen we het waterbewustzijn goed
onder de aandacht brengen van de Friese inwoners.

Daarbij is bewust afgezien van een subsidieregeling of voucherregeling. Reden hiervoor is
dat dit in sommige gevallen botst met gemeentelijke regelingen. Bovendien maakt de regel-
geving die hiermee gepaard gaat niet alleen de uitvoering complex, maar ook de aantrek-
kingskracht voor de Fryske inwoners. We hebben daarom besloten de motie tot uitvoering
te brengen via een actie die in het oog springt: het uitdelen van gratis regentonnen.

Om de regentonnen aan te schaffen, is een aanbestedingstraject doorlopen waarvoor ook
een aantal Fryske ondernemers zijn uitgenodigd. De aanbesteding is op basis van de gun-
ningscriteria gegund aan een ondernemer buiten Fryslan. Hierbij is niet alleen rekening ge-
houden met de prijs, maar ook met de duurzaamheid van het materiaal.

De Fryske inwoners worden via een campagne op social media en advertenties op de
hoogte gebracht van de actie. Deze campagne gaat van start vanaf 31 januari 2023. Er
worden ongeveer 1500 regentonnen beschikbaar gesteld. Deze geven wij vervolgens, via
inschrijving, weg vanaf eind februari. De inwoners hoeven geen eigen bijdrage te betalen
voor de regenton, zij krijgen deze kosteloos mee.

Wij zijn verheugd u op de hoogte te brengen van de uitvoering van de motie, en vertrouwen
erop op deze wijze het waterbewustzijn in Fryslan te vergroten.

Gedep t erde Staten van Frysl'an,

-

drs. orzitter

ejpers, MSc, secretaris
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