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Steenbergen, 8 maart 2022

onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen over de VERZONDEN DIM 2022
Groene Stad Challenge

Geachte heer Rijshouwer,

In uw bericht van 31 januari 2022 stelt u diverse vragen over de Groene Stad 
Challenge. Hieronder treft u onze beantwoording.

De groene stad challenge is een iniatief/website waarin gemeenten zich aan kunnen 
melden. Hierin word overzichtelijk gemaakt hoe groen nou eigenlijk onze gemeente is. 
Waar is er ruimte voor verbetering ? en wat is nou precies de stand van zaken qua 
groen in diverse kernen ? op al deze vraagstukken geeft deze challenge een antwoord.

Door middel van 3 jaar onderzoek krijgen wij als gemeente een overzichtelijk document 
waarin precies beschreven staat waar en hoe het beter kan. En wat al goed is 
natuurlijk.

Ook worden wij als gemeente op een ranglijst gezet wat weergeeft hoe wij er voor 
staan. Dit valt dan te vergelijken met andere gemeenten zoals Breda of Wouw. En geeft 
vaak juist de extra motivatie en overzicht die een gemeente hierin nodig heeft.

Eenmalige kosten van deze challenge bedragen 5000,- deze word regelmatig 
gesubsidieerd via de provincie. Inschrijven kan vanaf nu !

Gewoon lokaal! acht het van groot belang om deel te nemen aan deze challenge. Iedere 
stap om onze gemeente groener te maken en ook overzichtelijker zien wij als een goede 
stap in de groene richting.

Voor verdere informatie verwijs ik graag door naar: www.groenestadchallenge.nl

Vraag 1: Is het college op de hoogte van deze challenge?
Ja, wij zijn bekend met de Groene Stad Challenge.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2206048

Vraag 2: Heeft het college voornemens om zich aan te melden bij deze 
challenge? Zo nee graag een formulering waarom niet.
Wij zijn niet voornemens om de gemeente Steenbergen dit jaar aan te melden 
voor de Groene Stad Challenge 2022. Deze actie is niet opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022 (onder de pijler 'Klimaat'), 
waardoor er geen rekening is gehouden met budget voor deze actie. Acties die 
voor de periode 2021- 2022 wel zijn opgenomen zijn onder meer Operatie 
Steenbreek, het levensbos, deelname Boomfeestdag en het project Natuur in de 
Wijk.

Vraag 3: Wat doet het college momenteel om inzichtelijk te maken hoe groen 
onze gemeente is?
Wij zijn op dit moment bezig de groene openbare ruimte te digitaliseren in ons 
beheersysteem. Hiermee wordt het inzichtelijk hoe het is gesteld met de groene 
openbare ruimte van de gemeente. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 
oppervlakte van het groen, maar ook naar de kwaliteit. Wanneer de groene 
openbare ruimte volledig is gedigitaliseerd, is het mogelijk een kansenkaart op te 
stellen waarbij verschillende doelstellingen gekoppeld kunnen worden. Denk aan 
het vergroten van de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en wateroverlast 
en ruimte voor spelen en bewegen.

Vraag 4: Is het college het met ons eens dat deze challenge bijdraagt aan een 
groener, overzichtelijker gemeente Steenbergen ?
Wij zijn het met u eens dat deze challenge een bijdrage kan leveren aan het 
vergroenen van de gemeente. Als gemeente beschikken wij bijvoorbeeld niet over 
data die inzicht geeft in hoe groen de tuinen per buurt zijn, aangezien het hier 
gaat om particulier eigendom. Bij het opstellen van een nieuw 
uitvoeringsprogramma duurzaamheid bekijken we daarom of hierin deelname 
aan een eventuele volgende editie van de Groene Stad Challenge kan worden 
opgenomen.

Hoogachtend, 
burgemeester en weth ers van Steenbergen, ļ 

de burgemeester,

réit, MBA
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