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U vraagt in uw brief van eind april, mede naar aanleiding van de langere periode van droogte, naar de 
huidige stand van zaken met betrekking tot Operatie Steenbreek. De brief is onderweg geweest, 
waardoor beantwoording vertraagd is helaas. Onze excuses hiervoor. In deze brief nemen we u mee in 
de beantwoording van de vragen.  
 
Met de afdeling Gemeentewerken (Infra) en Ruimte en Ontwikkeling (Natuur en landschap) en 
Maatschappij en Ontwikkeling (Duurzaamheid) zijn we begonnen met eerste activiteiten in kader van 
Steenbreek. 
Op 10 oktober 2019 was er een inspiratiebijeenkomst duurzaamheid waar inwoners een tegel uit hun tuin 
konden inleveren in ruil voor een plant. Dat was vooral communicatief een mooie start. 
In de voorbereiding zijn we betrokken bij de plannen voor Westlaren om te kijken wat we kunnen 
opstarten met bewoners in deze wijk. 
Verder zijn er plannen een plantuitdeel actie te doen in Paterswolde. Deze activiteit is voorlopig on hold 
gezet vanwege corona. Er wordt nu gewerkt aan plannen het aanschaffen van regentonnen te stimuleren.  
 
Wij zullen u van de uitvoering van activiteiten via de Raadswerkgroep Duurzaamheid op de hoogte 
houden. Door Corona zijn verschillende activiteiten doorgeschoven in de tijd, zoals u zult begrijpen. Toch 
willen we in 2020 nog verschillende acties realiseren. 
 
We hopen dat we u hiermee voldoende informeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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Paterswolde, 26 april 2020 
 
 

 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES. 
 
 
Onderwerp: Voortgang operatie Steenbreek 
 
 
Geacht College, 
 
Door het veranderende klimaat komen steeds vaker perioden van droogte en perioden met 
extreme neerslag voor, we maken op dit moment in Nederland weer een lange periode zonder 
neerslag mee.  
 
Een goede spons- en bufferwerking van bodems wordt daarom steeds belangrijker. 
Bij hevige neerslag infiltreert het water immers niet snel genoeg in de bodem waardoor plassen op 
verhardingen ontstaan en regenwater versneld naar het riool stroomt. Het grondwaterpeil zal dalen 
met alle gevolgen voor flora en fauna. 
 
Operatie Steenbreek biedt een oplossing door bovengenoemde verhardingen weg te nemen en 
daarnaast bij aanleg van onder andere wegen en parkeren rekening te houden met infiltratie van 
regenwater. Hier hebben we al eerder schriftelijke vragen over gesteld. 
 
We zijn benieuwd of u ons kunt meenemen in de uitgevoerde en geplande activiteiten ten aanzien 
van “operatie Steenbreek”. 
 
 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA fractie,  
 
Henk Middendorp, fractievoorzitter. 
 
06-21689662 
henk.middendorp@tynaarlo.nl 

 


	Fractie CDA - stand van zaken Steenbreek.docx
	Fractie CDA - operatie Steenbreek in Tynaarlo

