Betreft: Beëindiging lidmaatschap als Steenbreekgemeente
Datum: 11 mei 2022
Geachte raadsleden,
Uw gemeente heeft recent aangegeven om de samenwerking met Stichting Steenbreek te stoppen
vanwege financiële / capaciteitsredenen. Uiteraard betreuren wij dit besluit en graag geven wij een
reactie. Niet alleen omwille van Steenbreek, maar omdat de urgentie van ontstenen en duurzaam
vergroenen nog nooit zo hoog is geweest.
Boodschap aan gemeenten en bewoners
Plant- en diersoorten verdwijnen in ons land en levende systemen raken verstoord. Juist daarom helpt
elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan weer in de bodem zakken
en ontlast het riool, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten,
amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen
voelen zich prettiger en gezonder.
Beseffend dat gemiddeld 40% van een gemeentelijke oppervlakte uit privaat eigendom bestaat,
hebben we tuinbezitters (particulieren en woningbouwcorporaties) en ondernemers
(bedrijventerrein) hard nodig om gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Uw
gemeente kan het tij keren door samen met inwoners aan de slag te gaan met biodiversiteitherstel,
klimaatadaptatie en het verzekeren van een prettige leefomgeving. Daar zijn wij van overtuigd.
Wat maakt uw deelname aan en betrokkenheid bij de Operatie Steenbreek belangrijk?
De missie van Steenbreek is om de trend van de verstening te stoppen en onze leefomgeving in
Nederland duurzaam te vergroenen. Steeds meer gemeenten delen deze missie, waardoor de
aandacht voor een gezonde leefomgeving toeneemt en we het draagvlak kunnen vergroten.
Steenbreek is een belangrijke partner voor veel organisaties, die meeliften op de naamsbekendheid en
het voeren van landelijke lobby, activiteiten en campagnes.
Een recent uitgevoerde enquête onder aangesloten gemeenten bevestigt dat de combinatie van
landelijke aandacht en concrete lokale middelen van Steenbreek goed werkt. Wij delen graag onze
kennis en expertise op verschillende duurzaamheidsthema’s, en onze ervaring met participatie en wat
bewoners zelf kunnen doen. Daarbij mag u vrij gebruik maken van diverse communicatiemiddelen
voor campagnes en activiteiten. Via ons grote netwerk kunnen we veel leren van elkaar, zoals door
Steenbreek-acties in andere gemeenten. Dit is allemaal in blijvende ontwikkeling, zodat we in kunnen
spelen op ieders behoefte en actualiteiten.
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Wij hopen dat we u in de nabije toekomst weer mogen verwelkomen als deelnemer, want alleen
samen maken we het verschil. En kunnen we samen uw groene en duurzame condities waarmaken.
Om de deelnemers bijdrage zal het u niet gaan. Die is enkele duizenden euro’s per jaar waarmee uw
gemeente onderdeel is van en gebruik kan maken van ons landelijke kennis- en inspiratie netwerk.
Hoogachtend,

Wout Veldstra
Voorzitter van het bestuur
Stichting Steenbreek
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