
 

 

Raadscommissie 4 september 2018 

 

 
Agendapunt 4 Rondvraag fractie GroenLinks: 

 

Naar aanleiding van een motie van de GroenLinks Statenfractie heeft de provincie Overijssel zich 

begin dit jaar lid geworden van de Operatie Steenbreek, een landelijke campagne van gemeenten, 

waterschappen en particulieren voor minder stenen en meer groen in tuinen, dorpen en steden.  De 
doelen van de campagne sluiten nauw aan bij initiatieven rond klimaatadaptatie van de bebouwde 

omgeving, waar ook de stresstest (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) op is gericht. Overal in Nederland 
doen gemeenten en groepen inwoners mee om in tuinen stenen te vervangen door groen. Ook het 

Waterschap Vechtstromen is aangesloten via de Unie van Waterschappen. De provincie wil met 

Operatie Steenbreek ook andere overheden in Overijssel stimuleren om actief aan de gang te gaan 
met vergroening van steden en dorpen. Ook krijgt Overijssel toegang tot het landelijk platform voor 

kennisuitwisseling, waarbij ongeveer 5 organsiaties zijn aangesloten waaronder kennisinstellingen 
(Universiteiten Grodnigen, Wageningen, Maastricht), organisaties op het gebied van flora, fauna en 

tuininrichting enz. In Overijssel zijn ook de gemeentes Almelo en Hengelo aangesloten. 
 

Op 28 september is het Symposium Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen - samen werken 

aan een veerkrachtig Overijssel, van 9.00 tot 16.00 uur bij Fooddock, Havenkwartier te Deventer. 
Steden en dorpen krijgen steeds meer te maken met wateroverlast en hittestresss. Tijdens het 

symposium komen vragen aan de orde over de invloed van de klimaatverandering; verkoeling, 
voldoende water en groen, om dorpen en steden leefbaar te houden.  

 

Onze vraag aan het college is om te overwegen: 
 ook lid te worden van de Operatie Steenbreek, om in samenwerking met provincie, 

profesionele organisaties en particulieren tot een stevige aanpak te komen van vergroening 

van woonkernen; 

 met enkele bestuurders, ambtenaren, stedenbouwkundig experts en raadsleden deel te 

nemen aan het hierboven genoemde Symposium; 

 de financiering van deelname aan symposium, en maken van een plan van aanpak mogelijk te 

maken vanuit gereserveerde gelden voor vergroening c.q. klimaatadaptief beleid.  

 

Lees ook:  
https://www.overijssel.nl/@218490/overijssel-operatie/en 

https://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/bijeenkomst/  
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