
 

 

Motie: Groene Pluim  

 

 

De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op 5 november 2020, bij de behandeling 

van de programmabegroting 2021;   

 

Constaterende dat:  

• De Groene Pluim, een waardering voor bedrijven die zich duurzaam onderscheiden, in de 

gemeente Steenbergen nog niet wordt verstrekt; 

• De Groene Pluim een initiatief is wat tot stand gekomen is naar aanleiding van het 

Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal Energieakkoord; 

• Het bedrijfsleven de katalysator van verandering is en zij in staat zijn om mondiale doelen te 

verwezenlijken op lokaal niveau en als rolmodel te fungeren; 

• De Global Goal stimuleert bedrijven die zijn aangesloten bij VNO-NCW, om duurzaam te 

ondernemen; 

• Grote internationale ondernemingen met een stevig duurzaam beleid en dezelfde mondiale  

doelstellingen, hier al aan mee doen;   

• De prachtige (familie)bedrijven die we in de gemeente Steenbergen hebben, die 

toekomstbestendigheid hoog in het vaandel hebben staan, ook in aanmerking willen komen 

voor deze onderscheiding;    

• De bedrijven die innovatie en duurzaamheid als drijfveer hebben, zich niet altijd bewust zijn 

van de brede maatschappelijke visie die zij hebben. Ze vinden dit de normaalste zaak van de 

wereld; 

Overwegende dat:  

• De gemeente bedrijven die duurzaam willen ondernemen zichtbaar wil maken,  

• Door deze ontwikkeling  er een positief voorbeeld richting de bevolking komt; 

• De verbindingen tussen bedrijven onderling en overheid op een natuurlijke manier gelegd 

kan worden met daarbij doelgericht werken aan het onderwerp duurzaamheid;  

• Wanneer de Groene Pluim uitgereikt zal worden, dit geen eindpunt maar een startpunt is ten 

aanzien van de duurzaamheidswedloop; 

• De Groene Pluim een toegevoegde waarde heeft, voor de ondernemer, de gemeente, 

inwoners en de regio; 

Verzoekt het college: 

• In de overtuiging dat motiveren, stimuleren en ‘doen’ effectief werkt, om in gesprek te gaan 

met VNO-NCW en OPS, om het initiatief van Groene Pluim in de gemeente Steenbergen in de 

beleidsagenda op te nemen; 



 
• De gemeenteraad in de oordeelsvormende vergadering van januari 2021 verslag te doen van 

de bevindingen en de voortgang; 

 

En gaat over tot de orde van de dag,  

 

Namens de fractie van D66; 

Ad Theuns  

 


