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Naar aanleiding van
agendapunt:

Motie vreemd

Onderwerp:

Steenbreek

De raad van de gemeente Hardenberg;
Overwegende dat:
•
•
•

De bijna afgelopen zomer heeft aangetoond dat we in Nederland nog steeds onvoldoende
klimaat-adaptieve maatregelen hebben genomen;
Deskundigen aangeven dat we meer vergelijkbare zomers zullen krijgen waarin hevige
buiengebieden soms voor meer neerslag zorgen dan gemiddeld per maand;
Er zowel op particuliere gronden als in de openbare gebieden mogelijkheden zijn om bij te
dragen aan vergroening, CO2-opslag en waterregulatie;

Voorts overwegende dat:
•

De provincie Overijssel begin dit jaar lid is geworden van de Operatie Steenbreek, dat een
landelijke samenwerkingsvorm is van enkele universiteiten en organisaties op het gebied
van flora, fauna en tuininrichting (vijftien organisaties);

Ieder lid kan tijdens de behandeling van de bespreekstukken een motie indienen. Een motie moet, om in behandeling genomen
te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (artikel 35, lid 1 en 2 RvO).

•
•
•

Er in Overijssel reeds twee gemeenten lid zijn van Operatie Steenbreek en daartoe beleid
aan het ontwikkelen zijn;
Het goed is om verdere verstening van onze ‘tuin van Nederland’ te voorkomen;
Er juist in samenwerking met de provincie, professionele organisaties, particulieren en de
gemeenten een stevige aanpak mogelijk is.

Draagt het college op:
•

•

Op 28 september a.s. bestuurlijk en ambtelijk deel te nemen aan het Symposium 'Groene
en klimaat adaptieve steden en dorpen' te Deventer dat door de provincie wordt
georganiseerd;
zich voorafgaand aan het Symposium al aan te melden als lid van de Operatie Steenbreek,
zodat er na het Symposium spoedig tot een gemeentelijk plan van aanpak kan worden
gekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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