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Advies Steenbreek Haarlem  
28 augustus 2022 

 
Advies voor een groener Haarlem 

Advies aan: 
Wethouder Vergroenen openbare ruimte, Klimaat en energie 
De heer Robbert Berkhout 
 
 
In kopie Griffie gemeente Haarlem 
 
Contactpersonen voor dit advies: Hilde Prins hildeprins@hetnet.nl en Ton Belderok 
belderok@xs4all.nl 

 

Geachte wethouder, 
 
Platform Groen heeft kennis genomen van de brief Steenbreek Nederland d.d. 11 mei j.l. aan de 
gemeenteraad Haarlem (zie bijlage) over de beëindiging lidmaatschap als Steenbreekgemeente. 
In het overleg van ons Platform Groen d.d. 24 augustus is de brief besproken. Wij adviseren u om 
de beëindiging te heroverwegen en juist nu meer budget ter beschikking te stellen vooruitlopend 
op vaststellen van het Groenbeleidsplan en zoals dit ook in het coalitieakkoord is aangegeven als 
beleid voor de komende jaren. Er moeten in Haarlemnog veel stenen gewipt worden. De 
informatie van Steenbreek kan van groot belang zijn voor het klimaatadaptief maken van 
projecten in de stad. 
Ons advies is om de volgende redenen gerechtvaardigd: 
- De baten en impact van het lidmaatschap wegen op tegen de kosten die het met zich brengt; 

Navraag bij Steenbreek leert ons dat Haarlem gebruik maakt van tools en website; en daarvoor 

advies en ondersteuning krijgt van de regionaal adviseur zodat hij enkele bijeenkomsten per jaar 

samen met Steenbreek kan organiseren.  

- Een aangesloten gemeente kan zich dan abonneren op de online “Klimaatatlas verstening” 

inzetbaar voor het toetsen van projecten aan de doelstellingen van klimaatadaptatie. 

- Steenbreek werkt samen met landelijke initiatieven o.h.g.v. vervangen van stenen door groen. 
- Inzet van steenbreek sluit volledig aan op het nieuwe Coalitieakkoord Haarlem waar ons College 

juist veel verwacht van de groene ondersteuning aan de Haarlemse bevolking. 
- Er is nieuw elan in Haarlem voor meer vergroening in de wijk samen met bewoners; meer 

bevordering van eigenaarschap. 
Stadmakers Groen en Klimaat Haarlem hebben al een mooie tegelwip-actie uitgevoerd in 
Haarlem, waarbij de kennis van Steenbreek een goede aanvulling is. Een nieuwe actie staat op 10 
september te gebeuren. 

- Met het bestaande en nieuw beleid (Groenbeleidsplan; Klimaatadaptatiebeleid en 
omgevingsvisie) wil Haarlem komende jaren vaart maken met uitvoeren. Het is meer dan 
relevant dat gegevens en kennis aanwezig is en blijft. Ook de kennis en ervaring van Steenbreek. 

- Uitstel van heroverweging omdat het wachten is op vaststelling het groenbeleidsplan zien wij als 
het ‘het kind met het badwater weggooien’ terwijl dat straks juist weer hard nodig is. 

 

Gaarne lichten we deze vraag in een nader gesprek toe. 
Namens Platform Groen 
Hilde Prins en Ton Belderok 
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