
 

 

 

 

Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders ex. artikel 40 van het 
Reglement van Orde inzake WATERBERGING IN TUINEN. 

 

In de Evaluatie Klimaatbeleid Goes wordt gewag gemaakt van het verbeteren van 
watervoorzieningen en in nieuwbouwwijken aanleg van gescheiden rioolstelsel en 
wateropvang. Aan voorkomen van wateroverlast wordt nu gericht aandacht gegeven. 

Met “Operatie Steenbreek” wil een groep organisaties op het gebied van onderwijs, 
natuur en milieu, Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. 

  (http://www.operatiesteenbreek.nl/operatie-steenbreek-2/ 

Kernboodschap is de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht te 
brengen.  

Om deelnemende gemeenten te ondersteunen om binnen de eigen gemeente 
bewoners en ondernemers te inspireren en te enthousiasmeren om de leefomgeving 
te vergroenen, heeft “Operatie Steenbreek” een zeer divers aanbod van 
mogelijkheden samengesteld. 

Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven delen zij 
kennis en richten zich op het veranderen van dit bewustzijn bij burgers in de hoop dat 
iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen. 

 

Vragen: 

1. Kunt u aangeven welke maatregelen/acties van gemeentewege zijn 
ondernomen om de wateroverlast in te perken door de waterberging in tuinen 
te bevorderen? 

2. Kunt u globaal aangeven welke resultaten hiermee geboekt zijn? 
 
Op vragen van GroenLinks d.d. 2 december 2015 gaf uw als antwoord: “In nieuwe 
ontwikkelingen is de watertoets het beleidsinstrument om verstening tegen te gaan. 
Voor nieuwbouw zijn eerder stimuleringsmaatregelen geweest deze leidden echter 
niet tot grootschalige toepassing van watertuinen binnen de gemeente. 
Er is geen actief beleid op het tegengaan van verstening van voortuinen, bij bestaande 
woningen. In het volgende Samenspel zijn wij voornemens om aan de hand van een 
voorbeeld van een bestaande tuin laten zien dat een tuin klimaatbestendig kan 
worden ingericht”. 
 
Thans doet zich de mogelijkheid voor om deel te nemen aan de landelijke 
actie “Operatie Steenbreek”. Een 60-tal gemeenten neemt hieraan deel.  



3. Bent u in het kader van het nieuwe klimaatbeleidsplan bereid om te 
onderzoeken of het aanhaken bij dit initiatief voor Goes een stimulans kan zijn 
om de waterberging in tuinen een extra impuls te geven? 
 
 
Goes, 23 januari 2018 
 
Namens de fractie van D66Goes, 
 
Dick van de Merwe 
 


