
GROEN
LINKS
DEN HELDER

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
L., NGvp€0 2o20

MOTIE

CGaneer@once»verror
ingetrokken / aangehouden 2S(

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 4 november 2020;
gelezen het raadsvoorstel nummer 2020-050523, voorstel tot het vaststellen van de
programmabegroting 2021, van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

constaterende dat:
• er steeds vaker veel neerslag in korte tijd valt en dit water niet snel weg kan door

oppervlakteverharding;
• hierdoor wateroverlast veroorzaakt wordt, omdat water dat op oppervlakteverharding valt,

afgevoerd moet worden door het riool, dat dit bij hevige buien niet aankan;
• door klimaatverandering de temperaturen in de zomer oplopen;
• stenen verharding warmte vasthoudt, waardoor het in stedelijk gebied nog warmer wordt;
• een groot deel van de stedelijke omgeving bestaat uit particuliere grond, dat wil zeggen tuinen

en dat deze tuinen voor een groot deel betegeld zijn;

overwegende dat:
• Den Helder voorbereid wil zijn op de toekomst;
• klimaatadaptatie en waterberging hier belangrijke onderdelen van zijn;
• een groene omgeving bijdraagt aan het bereiken van zowel klimaatadaptatie als waterberging,

omdat het voor verkoeling van de omgeving zorgt en voor een doelmatige afvoer van
regenwater;

voorts overwegende dat:
• inwoners vaak best bereid zijn hun tuin te vergroenen, maar daarbij tegen problemen

aanlopen, zoals het niet zelf kunnen wegbrengen van de tegels naar het afvalbrengstation en
dat dit soort afval niet opgehaald wordt door HVC;

• de gemeente inwoners een zetje in de goede richting zou kunnen geven door een
aanmoedigingsbeleid te voeren;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. inwoners de service te bieden tegels en zand afkomstig uit tuinen in particulier bezit thuis op

te laten halen door HVC met het doel om te vergroenen;
2. te onderzoeken op welke manier een aanmoedigingsbeleid kan worden uitgevoerd, bovenop

die van Stichting Steenbreek, bijvoorbeeld door een actie waarbij inwoners een tuinplant
krijgen bij het inleveren van tuinbestrating;

3. de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te vangen binnen de afvalbegroting.
1. te onderzoeken hoe de gemeente inwoners kan stimuleren en aanmoedigen om hun tuinen te

vergroenen;
2. de raad in het eerste kwartaal van 2021 van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte te

stellen zodat beleid hierop meegenomen kan worden in de kadernota 2022.
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