MOTIE
Onderwerp: Aansluiting bij Stichting Steenbreek

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 30 januari 2019
Overweegt dat:












Nederland steeds vaker te maken krijgt met extreme weersomstandigheden zoals grote hitte
en zware regenval;
De toename van verharding negatieve effecten heeft op het welzijn van mens en dier;
Groen een multifunctioneel product is dat in veel opzichten een positieve uitwerking heeft
op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie enzovoort;
De gemeente Steenbergen met de vaststelling van het Natuurbeleidsplan meerdere ambities
heeft uitgesproken waaronder:
goed groenbeheer bij haar inwoners te stimuleren;
werk te maken van het verminderen van verharding, de zogenaamde ontharding;
samen met de bewoners van de kernen de natuur te verbeteren;
natuureducatie en informatie een speerpunt te maken voor behoud en de ontwikkeling van
de Steenbergse natuur omdat het bijdraagt aan gedragsverandering van mensen en het
vergroten van draagvlak;
In het raadsprogramma is afgesproken met de uitvoering van het Natuurbeheersplan aan de
slag te gaan.
De Stichting Steenbreek onder de naam ‘ Operatie Steenbreek’ samen met gemeenten
activiteiten organiseert om samen met inwoners, organisaties en bedrijven de leefomgeving
te vergroenen.

Constateert dat:






Er in drie jaar tijd nog geen grote slagen zijn gemaakt met betrekking tot de ambities en
speerpunten uit het Natuurbeleidsplan aangaande de ontharding, stimuleren van goed
groenbeheer, het verbeteren van natuur met bewoners van de kernen, natuureducatie en
informatie;
De doelstelling van de Stichting Steenbreek naadloos aansluit bij het voorgenomen beleid
van de gemeente Steenbergen om samen met onze partners door middel van concrete acties
te werken aan het klimaat adaptief maken van de buitenruimte om ons heen met daarbij
aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit;
De Stichting Steenbreek als ondersteunend kennisnetwerk van grote waarde kan zijn voor de
gemeentelijke organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid;



Gemeenten tussen de 10.000 en 100.000 inwoners voor deelname € 2.500,- per jaar
(minimale deelname twee jaar) betalen;

Draagt het college op om:





Als gemeente Steenbergen per direct aan te sluiten bij de Stichting Steenbreek;
De kosten (€ 2.500,- per jaar) te dekken uit een passende post binnen de reguliere begroting,
zoals bijvoorbeeld het Groenfonds;
Jaarlijks een overzicht van activiteiten en resultaten in het kader van de campagne ‘Operatie
Steenbreek’ te delen met de gemeenteraad;
Na een periode van twee jaar te evalueren wat het effect van deelname aan de Stichting
Steenbreek is geweest en daaropvolgend te besluiten al dan niet tot verlenging over te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Gewoon Lokaal!
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Fractie PvdA

