
Beantwoording technische vragen de heer Baali (PvdA) over het Levenbos 

1. Mocht de raad niet wensen de AFC-subsidie te gebruiken voor het aanleg van dit 

Levensbos, welke andere potjes kunnen dan worden aangesproken, buiten de algemene 

reserve en wellicht het potje ambities uit de samenleving? 

 

Antwoord: De raad heeft ons in oktober gevraagd alternatieven te zoeken voor het benutten 

van de algemene reserve of de reserve ‘ambities uit de samenleving’. Het benutten van het 

voor groen beschikbare AFC budget is hiervoor het alternatief. Op dit moment zijn er geen 

andere middelen beschikbaar dan genoemd in het projectplan voor de financiering van het 

levensbos. 

2. Zoals al eerder schriftelijk en mondeling door ons verzocht, ontvangen wij graag de 

specifieke bedragen die in de AFC-pot zitten en welke bedragen rondom het AFC en welke 

daarbuiten kunnen worden besteed. Op welke schriftelijke afspraken is dit gebaseerd? 

Graag als bijlage toevoegen aan de beantwoordingen van deze vragen. 

Antwoord: In de raadsmededeling BM 1901451 is de raad geïnformeerd over de te ontvangen 

bedragen en de besteding van deze gelden. Daarbij is aangegeven dat de natuurfondsgelden 

in hoofdzaak in de omgeving van Nieuw Prinsenland/EVZ Molenkreek besteed worden. 

Tijdens het meest recente Koepeloverleg (12 oktober 2020) is gemeld dat van het saldo dat 

overblijft na aftrek van de 5 mln euro voor het aquaduct een bedrag van 2 mln beschikbaar is 

voor deze doeleinden nabij Nieuw Prinsenland. De overige 1.2 mln is beschikbaar voor 

andere natuur/groendoeleinden in de gemeente Steenbergen. Zie tevens de beanwoording 

van de technische vraag van dhr. Theuns over de herinrichting Steenbergseweg Dinteloord. 

3. In het amendement werd het college opgedragen om twee scenario's uit te werken. U 

heeft uitgelegd waarom u dat niet heeft gedaan, maar daar gaat u niet over. Het scenario 

Levensbos-solo is uitgewerkt inclusief schets en financiële onderbouwing. Graag 

ontvangen wij alsnog deze zaken voor het tweede scenario. 

Antwoord: In de aan u doorgezonden raadsmededeling over het stadspark is een toelichting 

gegeven over de (on)mogelijkheden van de levensbomen in het stadspark. Dezelfde 

toelichting is ook opgenomen in het raadsvoorstel voor het levensbos. Daarnaast is 

uitgegaan van 175 bomen over meerdere jaren (10-20 jaar).  Voor deze hoeveelheid bomen is 

in het stadspark geen ruimte. 

 


