
D66 

3 0 S EP. 2 019 

MOTIE 

Onderwerp: Klimaat-adaptieve leefomgeving 

Motie over Raadsvoorstel "Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023" 

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen op 30 September 2019. 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de 
beraadslaging, 

constaterende dat 
• er door klimaatverandering vaker zware regenbuien in ons land zijn, die 

kunnen leiden tot wateroverlast en overbelasting van het rioleringssysteem; 
• in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 daarom aandacht is voor een 

klimaat-adaptieve leefomgeving; 

van mening dat 
• inwoners en bedrijven actief kunnen bijdragen aan het goed verwerken van 

hemelwater en daarmee aan een klimaat-adaptieve leefomgeving door onder 
meer hemelwater af te koppelen van het gemengde riool en dit zoveel 
mogelijk in eigen tuin of op eigen grond vast te houden; 

overwegende dat 
• Stichting Steenbreek beschikt over expertise, kennis, toolkits voor gemeenten 

en informatie over best practices over maatregelen om de ruimte om ons heen 
klimaat-adaptief te maken; 

• diverse gemeenten reeds zijn aangesloten bij deze stichting en zodoende 
gebruik maken van de aldaar aanwezige instrumenten en expertise; 

• ook in ons lokale bedrijfsleven en bij Duurzaam Montfoort kennis aanwezig is 
over maatregelen voor een klimaat-adaptieve leefomgeving; 

verzoekt het college: 
• te bevorderen dat gemeente Montfoort zich aansluit bij stichting Steenbreek; 
• De kosten voor deelname in de stichting van €2.500,-- per jaar te dekken uit de 

budgetten voor onderzoek en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie; 
• met het instrumentarium van de stichting en in overleg met Duurzaam Montfoort 

en het lokale bedrijfsleven inwoners en organisaties actief voor te lichten over - en 
te ondersteunen bij - maatregelen om hun directe leefomgeving klimaat-adaptief te 
maken; 

• als gemeente het goede voorbeeld te geven door de openbare ruimte waar 
mogelijk klimaat-adaptief in te richten en over deze voorbeelden actief te 
communiceren, 
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