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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Hoogeveen van de Fractie van D66 over Operatie steenbreek

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Deelt het college de opvatting van de experts dat overbelasting van rioolstelsels vaker voor zal
komen in de toekomst, en dat dat een ontwikkeling is die ook voor Woerden relevant is?
Antwoord: Ja, wij delen deze opvatting. Woerden heeft al te maken met een grotere buienintensiteit (vaker
en heftigere buien).
Vraag 2. Is het college bekend met 'operatie Steenbreek' (zie www.oDeratiesteenbreek.nl),
voorlichting particulieren bewust wil maken van het belang van groene tuinen?

dat door

Antwoord: Ja, wij zijn hiermee bekend, evenals met www.rainproof.nl. Beide initiatieven richten zich op de
bewustwording van het belang van groene tuinen (ruimte voor water) bij particulieren en bedrijven.
Vraag 3. Is het college bereid om deelname aan operatie Steenbreek te overwegen en daar vervolgens
invulling aan te geven met maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, wijk- en dorpsplatforms
en geïnteresseerde individuele inwoners?
Antwoord: Ja, we zijn daar al mee bezig. Met onze partners in de regio (gemeenten, provincie, waterschap
en VRU) werken we in het kader van Ruimtelijke Adaptatie aan een toekomstbestendige openbare
ruimte en het Veenweidegebied. Onze voorgenomen inzet hierop hebben wij verwoord in het
raadsvoorstel voor het juni-overleg, onder de kop 'Programma ontwikkeling Veenweidegebied en
Ruimtelijke adaptatie'. Wateroverlast is hierbij een van de thema's en aansluiting bij een van de zgn.
'vergroeningsinitiatieven' staat daar op de agenda - operatie Steenbreek is daarbij overigens een van
meerdere opties.
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