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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Plan van aanpak Operatie Steenbreek

Steenbergen; 24 augustus 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Tijdens de besluitvormende vergadering op 24 september 2020 heeft u bij de vaststelling van het 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 een amendement aangenomen (zie 
bijlage 1, 2128259). Punt 6 uit het amendement is als volgt: "Voor de invulling van stichting 
Steenbreek een nieuw compleet plan en voorstel opnieuw aan de raad voor te leggen ter waarde van 
f 50.000 euro,--" Hierbij ontvangt u het plan (zie bijlage 2, 2128911) en voorstel.

2. Achtergrond
In maart 2020 is de gemeente Steenbergen lid geworden van Stichting Steenbreek. Dit naar 
aanleiding vande motie 'Aansluiting bij Stichting Steenbreek', aangenomen op 20 februari 2020 (zie 
bijlage 3, 2000710). Stichting Steenbreek zet zich samen met onder meer de aangesloten 
gemeenten, provincies en waterschappen in om onze leefomgeving te vergroenen en onnodige 
verharding tegen te gaan.

Wij zijn als gemeente lid geworden van Stichting Steenbreek voor een periode van twee jaar. U heeft 
het college namelijk in de eerdergenoemde motie (zie bijlage 3, 2000710) opgedragen om na een 
periode van twee jaar te evalueren wat het effect van deelname aan Stichting Steenbreek is geweest 
en daaropvolgend te besluiten om al dan niet tot verlenging over te gaan.

In september 2020 heeft u het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 
behandeld. In dit rioleringsplan was voor Operatie Steenbreek een bedrag van C 50.000,- per jaar 
opgenomen. De campagne Operatie Steenbreek is bedoeld om inwoners via diverse acties te 
enthousiasmeren om hun leefomgeving te vergroenen (minder tegels en meer groen).

Bij de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 heeft u 
echter een amendement aangenomen (zie bijlage 1, 2128259). Punt 6 uit het amendement is als 
volgt: "Voor de invulling van stichting Steenbreek een nieuw compleet plan en voorstel opnieuw aan de 
raad voor te leggen ter waarde van í 50.000 euro,-."

3. Overwegingen
Slechts een beperkt gedeelte van alle ruimte in de gemeente is in eigendom van de gemeente. Door 
inwoners te enthousiasmeren om onnodige verharding in hun tuin te vervangen door groen, 
kunnen we naast openbaar terrein ook winst behalen op particuliere gronden.
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Het ontstenen van tuinen zorgt voor een minder snelle afvoer van water tijdens (veel) regen, meer 
biodiversiteit, een betere aanvulling van het grondwater en voor verminderde hittestress.

In de afgelopen maanden is onderzocht of het mogelijk is om een gemeentelijke subsidieregeling 
voor groene daken en I of groene gevels in te stellen (binnen het bedrag van 50.000 euro, conform 
het amendement van de gemeenteraad). Inmiddels werken 135 van de 335 gemeenten al met een 
subsidie voor klimaatadaptatie. Hiermee worden inwoners gestimuleerd om daadwerkelijk zelf actie 
te ondernemen.

Het instellen van een dergelijke subsidieregeling bleek mogelijk en haalbaar, maar echter niet 
(politiek) te verantwoorden. Er zou namelijk 25.000 euro beschikbaar kunnen worden gesteld als 
subsidie, maar er zou daarnaast 25.000 euro benodigd zijn voor de opstart (opstellen 
subsidieverordening) en uitvoering (toetsing aanvragen, onder de aandacht brengen van 
subsidieregeling) van de regeling. Daarom hebben wij dit idee losgelaten en zijn wij verder gegaan 
met de uitwerking van diverse andere acties.

In het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021 -2023' zijn nu de volgende acties opgenomen: 
Tegel eruit, plantje erin', geveltuintjesactie, het verloten van professionele tuinontwerpen, het 
ontwikkelen van een inspiratieboek voor groene tuinen en het ontwikkelen van een informerende 
video met een voorbeeld van het vergroenen van een tuin. Zie bijlage 2, 2128911, voor nadere 
informatie over de acties.

4. Middelen
U heeft via het amendement dat is aangenomen bij de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 besloten dat er voor de invulling van Stichting Steenbreek 
een nieuw compleet plan en voorstel opnieuw aan de raad dient te worden voorgelegd ter waarde 
van 50.000 euro. De acties in het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021-2023 (zie bijlage 2,
2128911) met de daarbij benodigde middelen worden over drie járen verspreid. Voor 2021 is C 
5.000,- benodigd, voor 2022 C 35.000,- en voor 2023 C 10.000,-. De kosten voor 2021 ad C 5.000,- 
kunnen worden gedekt uit de bestaande duurzaamheidsbudgetten. We stellen u voor om de 
benodigde middelen voor 2022 en 2023, welke niet gedekt kunnen worden uit bestaande middelen, 
op te nemen in de begroting 2022-2025.

5. Risico's
Voor het plan van aanpak is uitgegaan van een maximaal budget van 50.000 euro. Dit op basis van 
het aangenomen amendement. De benoemde bedragen zijn inschattingen. Mochten acties duurder 
zijn dan is ingeschat of zo succesvol zijn dat we de actie een vervolg willen geven (in het geval van de 
geveltuintjesactie), dan komen één of meerdere van de volgende acties te vervallen: het ontwikkelen 
van een informerende video met een voorbeeld van het vergoenen van een tuin, het ontwikkelen 
van een inspiratieboek voor groene tuinen en I of het verloten van professionele tuinontwerpen.

Indien u akkoord gaat met het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021 -2023', starten we in het 
najaar van 2021 met de eerste actie 'Tegel erin, plantje eruit'. Hiervoor is gekozen omdat dit een 
concrete praktische actie is en tegelijkertijd van alle opgenomen acties de minste voorbereidings- en 
doorlooptijd kent. Echter is het najaar niet de meest gunstige periode om een dergelijke actie te 
houden aangezien inwoners vooral in het voorjaar in hun tuin aan de slag gaan. Voor het voorjaar 
van 2022 hebben we de geveltuintjesactie gepland.

6. Communicatie/Aanpak
Wanneer u akkoord gaat met het plan van aanpak, starten we met de voorbereidingen voor de 
eerste actie: Tegel eruit, plantje erin’. Deze actie zal dan in Q4 2021 plaatsvinden.
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Voor de geveltuintjesactie worden specifiek de dorpsraden betrokken om versteende straten aan te 
wijzen voor deelname.

7. Voorstel
1) Het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021 -2023' vast te stellen;
2) De benodigde middelen voor 2022 ad C 35.000,- en 2023 ad C 10.000,- te verwerken in de 
begroting 2022-2025.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris,

elt, MBA

Bijlagen
1) Amendement ’Stichting Steenbreek uit het gemeentelijk rioleringsplan’ - 2128259
2) Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021 -2023 - 2128911
3) Motie 'Aansluiting bij Stichting Steenbreek' - 2000710

3


