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De gemeenteraad van Albrandswaard 

Uw brief van:   Ons kenmerk: 1315963  
Uw kenmerk:   Contact: Mw. M. Heijboer  
Bijlage(n):   Doorkiesnummer: 0180- 451 364  
  E-mailadres: m.heijboer@bar-organisatie.nl
  Datum: 16 april 2018  

Betreft: Deelname Operatie Steenbreek

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter merkbaar; het wordt warmer en er is vaker 
wateroverlast. We moeten ons aanpassen aan deze veranderende omstandigheden 
(klimaatadaptatie). De gemeente speelt hier op in bij de inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte. Maar bewoners kunnen zelf ook hun steentje bijdragen. Alle beetjes helpen. Om ze hiervoor te 
motiveren heeft de gemeente zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Deze landelijke 
publiekscampagne richt zich op de voordelen van een groene en waterrijke tuin. In zo’n tuin kan het 
regenwater beter worden vastgehouden in de bodem en is het koeler dan in een versteende tuin. 
Bovendien bevordert het de biodiversiteit en is bewezen dat groen mensen gelukkig maakt.  

KERNBOODSCHAP
Om de klimaatadaptie bij bewoners te bevorderen heeft gemeente Albrandswaard zich aangesloten bij 
Operatie Steenbreek.  

TOELICHTING
Er wordt een netwerk opgericht van betrokken partijen, zoals wijkorganisaties, 
woningbouwcorporaties, Natuurvereniging IJsselmonde, hoveniers en tuincentra. We willen deze 
partijen vragen de doelstelling van Operatie Steenbreek te steunen en dit uit te dragen binnen hun 
eigen doelgroep, bij voorkeur door middel van concrete acties. De gemeente kan faciliteren waar 
nodig en er bekendheid aan geven via bv. de Schakel, website en social media.  

CONSEQUENTIES

Deelname aan de campagne kost € 2.500 per jaar en kan binnen het budget van riolering worden 
gedragen.  



VERVOLG
In november brengen wij u op de hoogte van het eerste seizoen Operatie Steenbreek.  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


