Initiatiefvoorstel
Collegeverg, d.d.

: n.v.t.

Gemeenteblad

: 2018/52

Dienst/Afdeling

: Griffie

Portefeuillehouder

: Palmen

Onderwerp

: Operatie steenbreek en bijen

Raadsverg d.d.

: … 2019

Uiterlijke beslisdatum

: n.v.t.

Aan de raad.
Advies:
De Gemeente Brunssum besluit om deel te nemen aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek en
daarmee de verstening te verminderen door op een positieve manier, onze burgers te informeren,
stimuleren en begeleiden en daarmee tevens zorg te dragen voor een betere biodiversiteit om de bijen te
stimuleren.
Aanleiding
Samen gaan we aan de slag voor een groenere leefomgeving én bewustwording van de burgers. We zijn
eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich
ervan bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Teveel bestrating zorgt voor problemen
tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Vermindering van biodiversiteit is daar ook een onderdeel
van. En dat heeft weer gevolgen voor de bijen in Nederland.
Probleemstelling / doelen
* Verstening versterkt het stedelijke hitte-eiland-effect; temperatuurverschil tussen stad en buitengebied.
* Verstening vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water.
* Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit
* Verstening zorgt voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door
planten.
* Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit; afname van leefgebied van onder meer de bijen,
deze zijn weer cruciaal voor onze voedselvoorziening, omdat de meeste van onze eetbare gewassen
afhankelijk zijn van bestuiving.
Kaders
Duurzaamheid, milieu
Overwegingen
Operatie Steenbreek heeft als doel om bewoners en ondernemingen te enthousiasmeren om hun tuin of
bedrijfstuin te vergroenen. Gemeente Brunssum zou moeten deelnemen om de volgende redenen:
-Bewustwording burgers
-Hittebestrijding
-Ontlasting van het riool
-Betere waterberging
-Bevorderen van de biodiversiteit, door burgers en gemeente; waarbij de gemeente bij het planten van
nieuw groen rekening houdt met bij-vriendelijk groen.
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Aanpak / Uitvoering
Bij het aansluiten bij Operatie Steenbreek, ontvangt de gemeente een activiteitenpakket, waarmee zij in
eigen gemeente bewoners en ondernemers inspireert om hun tuin te vergroenen.
Meedoen kan op diverse manieren, bijvoorbeeld:
- Inwoners kunnen tegels inruilen voor planten;
- Inwoners krijgen toestemming om geveltuinen aan te leggen;
- Vergroen de buurt, laat bewoners pleintjes aanmelden voor een groene make-over;
- Onderzoek wat er moet gebeuren om de erkenning van Bijvriendelijke gemeente te krijgen ( Nederland
Zoemt)
- Zorg voor meer bloeiende planten in het openbaar groen.
Financiële gevolgen
Bijdrage aan Operatie Steenbreek: € 2.500 per jaar tot en met 2021
Daarvoor worden er diverse communicatiemiddelen ter beschikking gesteld, zoals kennisbank,
tuinambassadeurs, beeldbank met foto’s, brochures, filmpjes etc.
Verder zullen er kosten gemaakt moeten worden voor het initiëren van het vergroenen van tuinen van
inwoners, pleinen en openbaar groen. (voor het openbaar groen is in de begroting MIP-OR sinds 2018 al
€ 10.000,- opgenomen voor meer bloeiende planten)
Wij stellen een budget voor van € 7.500,- voor de tuinen van inwoners en herinrichten van pleinen.
Dit zou mogelijk zijn uit reserve “innovatie vervanging riolering”.
Wij kunnen ons voorstellen dat er samenwerking wordt gezocht voor acties binnen de gemeente met
bedrijven die zich bezighouden met groen en groenvoorziening, het liefst binnen Brunssum (denk aan
Betere Buren).
Voor wat betreft de bijen, is het te onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn via Nederland Zoemt.
Is het achteraf meetbaar?
Wij stellen voor om jaarlijks te evalueren in de commissie Ruimte & Techniek.
Voorstel
De gemeente Brunssum sluit zich aan bij Operatie Steenbreek om te zorgen dat de verstening in de stad
gaat afnemen om op die manier de kwaliteit van de leefomgeving sterk te verbeteren en het riool minder
te belasten.
Zorg te dragen voor een betere biodiversiteit om de bijen te stimuleren.
Namens de PvdA fractie Brunssum,

H. Offermans

Bijlage(n)
geen
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Raadsbesluit
Gemeenteblad

: 2018/52

Dienst/Afdeling

: Griffie

Onderwerp

: Operatie steenbreek en bijen

De raad van de gemeente Brunssum,
Gelezen het initiatiefvoorstel Operatie steenbreek en bijen,
Besluit:
De Gemeente Brunssum besluit om deel te nemen aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek en
daarmee de verstening te verminderen door op een positieve manier, onze burgers te informeren,
stimuleren en begeleiden en daarmee tevens zorg te dragen voor een betere biodiversiteit om de bijen te
stimuleren.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,
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