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Aan de raad,

1. Inleiding
In het coalitieakkoord 2018-2022 Gewoon samen doen! was de wens opgenomen om een 
herdenkingsbos te realiseren. Een levensbos voor en door inwoners van de gemeente. Deze wens is 
niet losgelaten, waardoor er in de Tussenrapportage 2020' een investeringskrediet van C 140.000,- 
werd gevraagd voor de inrichting van een levensbos (voorheen herdenkingsbos).

In de besluitvormende vergadering van 29 oktober 2020 heeft de raad een amendement 
aangenomen over het levensbos [nummer 2004590]. In dat amendement wordt gevraagd om zowel 
een scenario voor een solo levensbos uit te werken als een scenario voor een levensbos in 
combinatie met opwaardering van het stadspark. Met het amendement is besloten dat de raad in 
het eerste kwartaal van 2021 een voorstel ontvangt waarin het levensbos wordt toegelicht.

Er is een aantal redenen waarom dit combinatiescenario niet is uitgewerkt. Hieronder wordt dit voor 
uw raad toegelicht:

1. De behandeling van het raadsvoorstel over het stadspark (BM2006032) heeft duidelijk 
gemaakt dat de raad erg hecht aan wensen zoals die door inwoners zijn meegegeven in de 
parksessies en in de peiling 'IkPraatMee'. Op basis van die informatie heeft de raad de drie 
voorgestelde ideerichtingen afgewezen en een motie aangenomen waarin wordt ingestoken 
op een sobere opwaardering van het stadspark om het huidige gebruik te kunnen 
continueren;

2. Tijdens de parksessies en de peiling 'IkPraatMee' is door inwoners aangegeven dat men zich 
onveilig voelt in het stadspark. Dit wordt veroorzaakt door donkere plaatsen, weinig 
doorzicht en slechte zichtbaarheid in het park. De door inwoners aangedragen oplossingen 
zijn het weghalen van de onderbegroeiing en het aanbrengen van (straat)verlichting om 
daarmee donkere plaatsen te elimineren en open zichtlijnen en zichtbaarheid te creëren. 
Wanneer de renovatie van het stadspark gecombineerd zou worden met de realisatie van 
een levensbos, ontstaan meer donkere plaatsen en kunnen open zichtlijnen en 
zichtbaarheid niet worden gewaarborgd.

3. Het huidige stadspark wordt dagelijks gebruikt voor wandelingen, het uitlaten van de hond, 
het voeren van de eenden en voor ontmoeting. Het park is daarmee een positieve plek om - 
binnen grenzen - zich fysiek uit te leven. Het Levensbos is daarentegen meer een plaats 
voor bezinning en rust. De twee typen locatie laten zich moeilijk op één plaats combineren.
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4. Het Levensbos is een groeiconcept. Door de járen heen zal de omvang van het bos wijzigen. 
In het huidige plan wordt met een maximum van 175 levensbomen gerekend. Dit exclusief 
de bomen die de omheining van het terrein vormen. Het stadspark biedt wellicht ruimte 
voor maximaal 5 extra bomen, maar voor een volwaardig Levensbos is geen ruimte zonder 
het karakter van het stadspark geweld aan te doen.

5. In het kader van het groot onderhoud van het stadspark worden bomen die de groei van 
andere bomen remmen (de 'conflictbomen') verwijderd en worden bomen met een 
levensduur van « 5 jaar vervangen door nieuwe bomen. Gelet op de beschikbare ruimte is 
het een uitdaging om deze compensatiebomen met voldoende groeimogelijkheden in het 
plangebied op te nemen.

In raadsmededeling RD2100004 bent u over de 'opwaardering stadspark' nader geïnformeerd.

2. Achtergrond

In een levensbos worden bomen geplant die een levensgebeurtenis markeren zoals een 
geboorte, huwelijk of jubileum, maar deze kunnen ook geplant worden ter nagedachtenis aan 
een dierbare. Inwoners van onze gemeente kunnen een belangrijk moment in hun leven vastleggen 
door een boom te planten.

3. Overwegingen

Locatie
Er is voor het realiseren van een levensbos gekozen voor een perceel grond naast het bestaande 
Peetersbos. Het Peetersbos is geschikt als verlengstuk van het levensbos waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit wordt versterkt. Daarnaast is de locatie voor het realiseren van het levenbos geschikt om 
bomen vrijuit te laten groeien.

Bomen algemeen belang
Bomen vormen een waardevolle toevoeging op het landelijke en stedelijke gebied van de gemeente 
Steenbergen. Bomen geven: een visueel ruimtelijke invulling, bieden esthetische kwaliteit, hebben 
cultuurhistorische- en ecologische waarde, zijn goed voor het milieu en belangrijk bij 
klimaatverandering. Bomen vertegenwoordigen tevens een economische waarde en leveren in het 
geval van het levensbos (aanplant herdenkingsbomen) een bijdrage aan de sociaal
maatschappelijke betrokkenheid.

Visueel ruimtelijke waarde
Bomen hebben een natuurlijke uitstraling. Ze staan in straten, pleinen en zijn veelal verbonden met 
elkaar en met het landelijk gebied. Bomen zijn er in verschillende soorten en maten, en zorgen 
samen voor veel variatie.

Esthetische kwaliteit
Door de vorm, kleur en omvang zijn bomen een belangrijk beeldbepalend element in de openbare 
ruimte en het buitengebied. De esthetische kwaliteit vormt een aantrekkingskracht op bezoekers 
en/of recreanten van een gebied.
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Cultuurhistorische waarde
Bomen krijgen status door een eigen identiteit (soort en leeftijd). Een levensbos met bomen in 
verschillende leeftijden geven bomen uiteindelijk een historische waarde.

Ecologische waarde
Bomen zijn een verblijfplaats voor fauna. Bomen zijn tevens geschikt voor de migratie van 
faunasoorten en daarnaast, vanwege de vruchten, zaden en noten een belangrijke voedselbron.

Milieu en klimaat
Een belangrijke functie van bomen is de bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving en de 
invloed op het klimaat. Bomen zijn zuurstofproducenten, nemen koolstofdioxide (C02) op en leggen 
dit vast in hun houten structuur. Bomen vangen fijnstof af, beschermen de bodem tegen erosie en 
geven verkoeling. Bomen verdampen water met hun blad waardoor de lucht afkoelt en hittestress 
grotendeels wordt voorkomen. Het water wat niet verdampt wordt door de goed doorlatende 
boomwortelstructuur gemakkelijk opgenomen en vastgehouden in de bodem. De bodem kan zich 
volzuigen als een spons zodat regenwater langzaam kan bezinken.

Economische waarde
Onderzoek heeft aangetoond dat investeringen in het behoud van groen, waaronder bomen, zich 
uitbetalen. Het behouden en vergroten van biodiversiteit ligt ten grondslag aan ons bestaan. De 
natuur zorgt voor bestuiving wat uiteindelijk een bijdrage levert aan onze voedselketen. De natuur 
voorziet ons van drinkwater, zuurstof en grondstoffen voor de productie van medicijnen. Dit is 
belangrijk voor bedrijven in diverse sectoren. Bomen kunnen gebruikt worden voor het 
vervaardigen van materialen zoals hout. Dit kan toegepast worden als bouwmateriaal, speelobject 
of brandstof. De waarde van woningen en bedrijfsobjecten zullen stijgen zodra deze in een groene 
omgeving liggen. Het is bewezen dat een groene omgeving dichtbij de mens een grote invloed heeft 
op gezondheid, kennis en geluk.

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
De doelstelling van dit project is het realiseren van een levensbos waar de komende járen 
herdenkingsbomen worden geplant door inwoners. Daarnaast dient het bos/park een plaats te zijn 
om te bezoeken waarbij herdenking, viering en/of bezinning samenkomen. Tevens is het levensbos 
een plaats waar ruimte is voor natuur en recreatie zoals wandelen.

4. Middelen
Voor de financiering van de aanleg van het levensbos 'de jaarring' zijn er verschillende 
mogelijkheden. De aanleg kan gefinancierd worden uit verschillende budgetten:

Groenfonds
Het groenfonds is van de begroting verdwenen doordat er een wildgroei was aan reserves. Dit 
neemt niet weg dat er geen middelen ter bevordering van compensatie binnen komen. Er wordt op 
dit moment bekeken waar we deze middelen onder kunnen brengen, zodat we deze kunnen 
inzetten voor projecten zoals het levensbos. Op dit moment is er binnen het budget 'verbeteren 
openbaar groen' een budget van C 40.600,- beschikbaar. Dit bedrag kan volledig worden ingezet 
voor de ontwikkeling van het levensbos 'de jaarring'.
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Provinciale subsidies
Bij de provincie zijn diverse subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling van groen en 
landschapselementen. Het levensbos ligt niet binnen de grenzen van het natuurnetwerk van 
Brabant waardoor we geen kans maken op subsidie vanuit het (GOB) groen-ontwikkelfonds. 
Hierdoor is het niet mogelijk om voor het hele project subsidie aan te vragen. Het is wel mogelijk om 
voor individuele elementen in het bos subsidie aan te vragen. Deze elementen dienen samen met 
bestaande natuurelementen in de omgeving een meerwaarde te vormen. De toetsing of dit in het 
geval van het levensbos zo is, ligt bij de provincie. We doen ons best om zoveel mogelijk kosten 
middels een subsidie te financieren. De financieringsbron is op dit moment nog onzeker, daarom 
hebben we deze niet meegenomen in de financiering van dit project.

Middelen Agro 8( Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland
Vanuit de ontwikkelingen rondom het Agro 8t Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland zijn ter 
compensatie middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van groen in de gemeente 
Steenbergen. Aangezien de omvorming van landbouw naar natuur past binnen deze compensatie 
kunnen de benodigde middelen aangevuld worden vanuit dit budget. Het is afhankelijk van de 
hierboven genoemde provinciale subsidie hoe hoog dit bedrag wordt. Dit bedrag is maximaal 
C 99.400,- wanneer een subsidie niet haalbaar blijkt te zijn.

Planning financiering
Aan de hand van het huidige conceptontwerp zal bij de provincie een subsidie worden 
aangevraagd voor verschillende landschapselementen die terug komen binnen het project.

Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zullen de middelen uit het Agro 8( Food Cluster (AFC) Nieuw 
Prinsenland worden aangesproken om tot het geraamde budget te komen.

5. Risico's
Groen/Landschap

» Er zijn zekerheden vastgelegd in het projectplan waarbij natuurelementen en
landschappelijke inpassingsmaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en onderhouden. 
Op dit moment is nog niet duidelijk op welke locatie aan de voorwaarden van een 
vergunning kan worden voldaan;

» Onderzoek naar de huidige verblijfplaatsen van flora en fauna moet nog plaatsvinden. Een 
onderzoek heeft een looptijd van enkele maanden. Het kan gebeuren dat uit dit onderzoek 
aandachtspunten ontstaan die voor vertraging van de realisatie zorgen. Dit is op dit moment 
nog niet bekend.

Ondergrond
» Er is nog geen onderzoek gedaan naar de consequenties van de inrichting voor het al dan 

niet omleggen of verwijderen van bestaande kabels en leidingen onder de Krommeweg. 
Deze worden onderzocht wanneer daartoe bij een verdere uitwerking de noodzaak ontstaat;

* Er is nog geen onderzoek gedaan naar ondergrondse obstakels of elementen die leiden tot 
nader archeologisch onderzoek.
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Maatschappelijk

* Er bestaat een risico dat inwoners niet of nauwelijks deelnemen aan het levensbos door een 
herdenkingsboom te planten. Er zijn zekerheden vastgelegd in het projectplan dat de 
gemeente het levensbos onder de aandacht brengt bij inwoners. Er worden hiervoor 
meerdere communicatiekanalen gebruikt. Daarnaast worden door de contouren van het 
levensbos aangelegd door de gemeente waardoor het gebied meer uitstraling krijgt.

Financieel

* Er is een onderbouwde raming voor de voorbereiding- en realisatiekosten opgesteld. Of 
deze raming toereikend is voor de dekking van alle kosten van voorbereiding en realisatie is 
pas na aanbesteding bekend;

* De financiële risico's worden deels afgedekt door inkomsten uit deelname aan het 
levensbos. De geschatte opbrengst is berekend op basis van specifieke uitgangspunten en 
weergegeven in de meerjarenbegroting voor het beheer. Afwijken van deze uitgangspunten 
kan leiden tot een afwijkend resultaat. Zowel negatief als positief;

* Er is in de ramingen geen rekening houden met de aanwezigheid van verontreinigde grond 
en/of sanering van vrijkomende materialen. Mochten deze aanwezig zijn en moeten worden 
gesaneerd, dan leidt dit tot meerkosten.

6. Communicatie/Aanpak
Na een positieve besluitvorming door u kan het projectplan verder worden uitgewerkt en wordt 
bekeken hoe we binnen de huidige coronamaatregelen een bewonersbijeenkomst kunnen 
organiseren. In eerste instantie een bijeenkomst voor alleen omwonenden en later een tweede 
bijeenkomst voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten hebben als doel het meedenken in 
het ontwerp. Alle aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om een reactie te 
geven op het ontwerp en vragen te stellen. Tevens wordt op dat moment bekeken op welke manier 
bewoners door middel van participatie een bijdrage kunnen leveren aan dit project.

7. Voorstel
» In te stemmen met het bijgesloten projectplan voor het realiseren van een levensbos; 
* In te stemmen met de werkwijze voor de deelname aan het levensbos;
» Voor de realisatie van het levensbos een budget van C 140.000,- beschikbaar te stellen.

Hoogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ____v de bíirgemeežter,
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