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Beantwoording technische raadsvragen m.b.t. het levensbos

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 7 april jongstleden heeft u vragen gesteld met
betrekking tot de realisatie van een levensbos. Hieronder worden deze vragen namens het college
beantwoord:
1. Welke speciale boom komt op het eilandje (of hoe komen we tot het besluit welke boom
dit moet worden?)
Een boom die geschikt is voor de aanwezige grondsoort en de (grond)waterstand in de
omgeving.
2. Mensen mogen zelf een boom aanleveren (=toezegging) onder welke voorwaarden?
Deelnemers kunnen zelf een boom aanleveren. Deze boom heeft de minimale maat
(12/14) en voldoet aan de soortenlijst die in nu in het projectplan is opgenomen.
Deelnemers kunnen bij het planten van de boom aanwezig zijn. Onze buitendienst
neemt het planten voor haar rekening.
3. Kunnen we de bomen en boompalen etc lokaal kopen?
Hoogstamkwekers zijn er niet in de gemeente Steenbergen.
4. Wethouder zegt toe dat in de buurt van het bijenhotel ook fruitbomen komen.
We hebben contact met een lokale fruitboomkweker om de mogelijkheden voor de
aanplant van fruitbomen te bespreken.
5. Wordt het beheer per boom goedkoper naar mate er meer bomen per jaar geplant
worden? Nee juist iets duurder. Zie hiervoor de meerjarenbegroting. Hoe meer bomen
VTA gecontroleerd en evt. gesnoeid worden hoe meer uren de buitendienst kwijt is
voor deze beheer- en onderhoudswerkzaamheden.
6. Reactie geven op het inspreken van de voorzitter van de dorpsraad Dinteloord.
We gaan geen solitaire bomen planten. We kunnen op verzoek in gesprek met andere
dorpskernen de mogelijkheden voor een levensbos onderzoeken.
7. Wat zijn nu precies de juridische gevolgen (voor en nadelen) van 15 jaar eigendom van
de bomen bij de inwoner leggen?
Deelnemers (inwoners of bedrijven) worden geen eigenaar van de boom. Ze adopteren
tegen kosten een boom voor een periode van 15 jaar. Hoe we dit precies vormgeven
moeten we nog uitwerken (regeling of overeenkomst).
Het eigendom van de boom blijft bij de gemeente. De inspreker in de raad attendeerde
de raad op eventuele juridische gevolgen van het eigendom van bomen bij
particulieren. Daar is dus geen sprake van.
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8. Kunnen we meer duidelijkheid geven over subsidie vanuit de provincie?
Een subsidie van maximaal € 70.000,- voor de aanleg van het levensbos is aangevraagd
bij de provincie.
9. Worden de toestellen (fitness) serieus nog ingezet voor vitaal steenbergen?
Alleen de toestellen die veilig zijn worden ingezet voor Steenbergen Vitaal.
10. Bij de oude meelfabriek langs de A4 zijn nog stukjes grond te koop. Perfecte plek om
bomen te planten. Is het college genegen hier aan mee te werken?
We gaan de mogelijkheden onderzoeken.
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