
 

       

Motie ‘Operatie Steenbreek’ 
_________________________________________________________________ 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 20 september 2019,  

 
Constateren dat:  

 In het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ de wens wordt uitgesproken samen met 
gemeenten subsidiemogelijkheden uit te bouwen voor klimaatadaptatiemaatregelen, zoals de 
vergroening van schoolpleinen en daken. 

 De Notitie Netwerksturing Klimaatadaptatie de aanzet is om te komen tot één Zeeuwse aanpak 
van de klimaatadaptatie. 

 Er zowel in openbare ruimte als op particuliere terreinen mogelijkheden zijn om bij te dragen aan 
vergroening, verduurzaming en de provinciale klimaatopgave.  

 De landelijke campagne 'Operatie Steenbreek' een kans is om de hiervoor genoemde doelen uit 
te voeren. 

Overwegen dat: 

 Het goed is om verdere verstening van onze ‘tuin van Nederland’ te voorkomen door het 
versterken van biodiversiteit, de waterhuishouding en de aanpak van het Hitte-eiland-effect.  

 Er bijna 120 gemeenten zijn aangesloten bij ‘Operatie Steenbreek’, waarvan slechts 3 in de 
Provincie Zeeland.  

 In het kader van de nieuwe Klimaatadaptatie Strategie de ambitie van de Provincie Zeeland kan 
zijn om alle Zeeuwse gemeentes te verleiden om mee te gaan doen aan de landelijke campagne 
‘Operatie Steenbreek’. 

 Positieve acties voor het klimaat op microniveau (binnen de bebouwde kom) op korte termijn al 

effect kunnen hebben op de eigen leefomgeving van burgers.  

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:  

 Samen met partners (gemeenten en Waterschap Scheldestromen) een aanpak uit te werken, die 
ertoe leidt dat zo veel mogelijk Zeeuwse gemeenten mee gaan doen aan de landelijke campagne 
‘Operatie Steenbreek’ en dit op te nemen in de bredere aanpak klimaatadaptatie. 

 In deze aanpak voor het vroege voorjaar 2020 een bijeenkomst te organiseren met, zo mogelijk, 

alle Zeeuwse gemeentes en aldus een start te maken met de ontwikkeling en uitvoering van 

‘Steenbreek’-projecten. 

 De Zeeuwse gemeenten te activeren en, zo nodig, te ondersteunen om deel te gaan nemen aan 

‘Operatie Steenbreek’.  

 De financiering van het maken van het plan van aanpak, de startbijeenkomst en een eventueel 

vervolg mogelijk te maken vanuit het budget Notitie Netwerksturing Klimaatadaptatie met een 

maximaal bedrag van €25.000,-  maar zo nodig, dit budget te verhogen met een bijdrage van de 

partners.  

En gaan over tot de orde van de dag, 

Ton Veraart (D66)    Gerwi Temmink (GL)   Trees Janssens (PvdD) 

 


