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Onderwerp
Opvolging motie opwaardering stadspark (2005976)

Steenbergen; 23 maart 2021

Aan de Raad,

1. Inleiding

In uw motie over het stadspark in Steenbergen d.d. 17/12/2020 [nummer: 2005976] heeft u een 
aantal randvoorwaarden voor de opwaardering van het stadspark opgesteld. Alhoewel de 
gewenste koers met de opwaardering van het stadspark daaruit duidelijk wordt, zijn deze 
voorwaarden niet concreet genoeg om er een ontwerp en kostenraming op te baseren. Daarom 
heeft het college de randvoorwaarden van de motie geïnterpreteerd en op basis daarvan 
onderdelen van de motie geconcretiseerd. In de concretisering wordt aangesloten bij de door de 
respondenten geuíte wensen voor het park. In onze reactie op uw motie, nemen wij 
onderstaande als uitgangspunt.

U hebt in uw vergadering van 29 oktober 2020 een amendement aangenomen over het 
levensbos. Daarin is gevraagd om zowel een scenario voor een levensbos uit te werken als een 
scenario voor een Levensbos in combinatie met renovatie van het stadspark. Er is een aantal 
redenen waarom dit combinatiescenario niet is uitgewerkt.

1. De behandeling van het raadsvoorstel over het stadspark (BM2006032) heeft duidelijk 
gemaakt dat u erg hecht aan wensen zoals die door inwoners zijn meegegeven in de 
parksessies en in de peiling 'IkPraatMee'. Op basis van die informatie heeft u 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 Levenbos, 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
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een plaats voor bezinning en rust. De twee typen locatie laten zich moeilijk op één plaats 
combineren.

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.

Om bovenstaande redenen wordt het combinatiescenario 'opwaardering stadspark' in 
combinatie met de realisatie van een Levensbos niet in onderstaande uitwerking meegenomen.

2. Concretisering motie

1. Het park moet als uitstraling een ontmoetingspark zijn

Concretisering: het park moet schoon, heel en veilig zijn. Het is mogelijk om in het park te 
wandelen en voor kleine kinderen is er een natuurspeelplaats met speelaanleidingen. De 
skatebaan wordt verwijderd. Om het park veilig te maken en te houden wordt intelligente 
straatverlichting langs bestaande paden geplaatst en wordt onderbegroeiing verwijderd.

2. De entree van het park dient uitnodigend te zijn

Concretisering: de bestaande toegangen tot het park worden opgeschoond. De laanstructuur 
langs de Ravelijnstraat wordt versterkt.

3. Huidige parkformat blijft behouden, inclusief het bomenbestand

Concretisering: het park wordt qua oppervlak niet uitgebreid. Binnen het plan wordt het 
huidige bomenbestand duurzaam in stand gehouden. Er wordt grootschalig onderhoud 
uitgevoerd waarbij bomen met een verwachte levensverwachting van « 5 jaar worden 
vervangen. 'Conflictbomen' maken plaats om andere bomen de ruimte te geven om uit te 
groeien tot monumentale bomen. Dit zal plaatsvinden conform de daarvoor geldende regels 
(compensatie) en met als doel een duurzaam bomenbestand te realiseren.

4. Het voorzieningenniveau moet op peil zijn en uitnodigend om als bezoeker er een 
langere tijd in te vertoeven, waarbij er gezorgd wordt voor kwalitatief goede paden, 
afdoende verlichting en straatmeubilair

Concretisering: het park blijft geschikt voor het huidige gebruik (rondje wandelen, hond 
uitlaten). Bestaand meubilair wordt, buiten de skatebaan, 1 op 1 vervangen. Alle bestaande 
paden worden verhard en alleen omgelegd wanneer daar vanuit de plaatsing van 
bijvoorbeeld de speellocatie aanleiding toe is. De vijver wordt gebaggerd en voorzien van
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nieuwe fontein en een vernieuwd 'trouwbruggetje'. Slimme verlichting (inclusief ondergronds 
kabelwerk) wordt conform daarvoor geldende normen langs de bestaande paden geplaatst. 
Na alle werkzaamheden wordt de oppervlakte van het gehele park waar nodig geëgaliseerd 
en opnieuw ingezaaid/ingeplant.

5. Opknappen van de watergang in samenwerking met het Waterschap en bespreken 
maatregelen klimaatadaptatie uit te voeren door met name het waterschap

Concretisering: indien nodig wordt de beschoeiing van de Zuidvest vervangen. In 
samenwerking met het waterschap wordt met het oog op waterberging en waterkwaliteit de 
Zuidvest verbonden met de Boomvaart (open gegraven). Omdat de Zuidvest onderdeel uit 
gaat maken van het watersysteem van de Boomvaart, worden met het waterschap afspraken 
gemaakt over eigendom, beheer en onderhoud van de Zuidvest. De doorvoerbuizen onder 
de brug Ravelijnstraat wordt met het oog op de doorvoercapaciteit vergroot. De bestaande 
entree naast SDW wordt vervangen door een brug.

6. Te onderzoeken of een toiletvoorziening haalbaar en noodzakelijk is

Concretisering: het belang van deze voorziening is volgens de respondenten zeer klein.
Vanuit dat oogpunt is een toiletvoorziening in het park niet noodzakelijk. Een dergelijk 
voorziening is kostbaar. Zowel in aanleg als in het (dagelijks) onderzoek en eventuele schade 
door vandalisme. Het college zal daarom een zelfstandige toiletvoorziening in het park niet 
onderzoeken.

7. Te onderzoeken of er een horecamogelijkheid is, eventueel in samenwerking met SDW 
woonvoorziening, uiteraard inclusief een toiletvoorziening

Concretisering: het college heeft deze optie al eerder met ondernemers en SDW besproken. 
Op basis van de huidige bezoekersaantallen is een permanente horecavoorziening in het 
park niet rendabel. Ook niet met de medewerking van SDW. De enige mogelijkheid lijkt te 
liggen in een combinatie van de nog te ontwikkeling oostzijde van de Ravelijnstraat. Het 
college zal deze voorziening daarom niet onderzoeken in de opgave stadspark.

8. Het monument van Warwick&Gibson dient eervol en respectvol tot zijn recht te komen

Concretisering: de raad wil het huidige parkformat behouden. Het monument kan daarom op 
de huidige locatie blijven staan.

9. Te onderzoeken of de plaatsing van een historisch informatiepaneel 'Het Ravelijn in de 
17e eeuw' mogelijk is

Concretisering: het college zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de historische 
situatie uit de 17e eeuw op een informatiepaneel toe te lichten.

10. Nagaan welke subsidie- of bijdragemogelijkheden er zijn passend bij een mooi stadspark, 
denkend aan het Waterschap of aan rijksregelingen klimaatadaptatie.
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Concretisering: het college onderzoekt externe financiële mogelijkheden. Wanneer zij tot de 
conclusie komt dat een andere 'aanvliegroute' (bijvoorbeeld via de klimaatopgave) van de 
opgave tot een lagere bijdrage voor de gemeente kan leiden, informeert zij de raad daarover.

11- In het eerste kwartaal 2021 aan de raad te rapporteren over bovengenoemde 
mogelijkheden

12. Dit alles te realiseren binnen het beschikbare budget optimaal aangevuld met subsidies 
en bijdragen van andere partijen en partners zoals het waterschap

Concretisering: het college streeft naar een plan dat binnen de bestaande financiële ruimte 
kan worden uitgevoerd. Uw motie geeft de indruk dat u van mening bent dat uw wensen 
binnen het beschikbare budget van C 600.000,- (aangevuld met externe financiering) 
gerealiseerd kunnen worden. Op ons verzoek heeft Geo Infra geraamd welke kosten zijn 
verbonden aan:

1. Opschoning van het huidige park met vervanging van de bestaande voorzieningen 
(inclusief trouwbrug)

2. De concretisering van de door u aangenomen motie d.d. 17 december 2020, zoals 
hierboven toegelicht

De raming van Geo Infra wijst uit dat onderdeel 1 voor een bedrag van C 489.475,- kan 
worden gerealiseerd. De raming voor de realisatie van de geconcretiseerde motie bedraagt 
C 1.110.100,-. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met een financiële bijdrage van 
derden.

Waterschap Brabantse Delta heeft eerder aangegeven een eventuele bijdrage alleen voor 
onderdeel 2 te kunnen doen. Nader overleg met het waterschap heeft uitgewezen dat zij in 
het gebied alleen een bijdrage kunnen doen wanneer van een Waterbergingsopgave sprake 
zou zijn. Dit is helaas niet het geval. Het waterschap zal daarom financieel niet bijdragen aan 
de bij onderdeel 2 geschetste ingrepen. Aansluitend is gesproken over de mogelijkheid om 
voor specifieke maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie een beroep te doen op:
DPRA of de subsidie klimaatadaptatie (via de Waterkring West). In beide gevallen zijn alleen 
bovenlokale projecten die via een regionale afstemming voldoende draagvlak hebben 
verkregen kansrijk. Het project stadspark wordt in dat opzicht niet kansrijk geacht. We 
concluderen daarom dat er op dit moment geen externe middelen voor de opwaardering van 
het stadspark conform de hierboven gegeven interpretatie van uw motie beschikbaar zijn. 
Binnen gemeentelijke budgetten (bijvoorbeeld riolering) zijn geen mogelijkheden om een 
deel van de kosten van dit project te dragen.

3. Afsluiting

Gelet op de Ínhoud van uw motie begrijpen wij dat u meer wenst dan alleen de opschoning 
van het park en de vervanging van bestaande voorzieningen. Zie onze toelichting hierboven.
U hebt echter ook aangegeven dat u niet meer dan het huidige budget van C 600.000,- aan dit 
project wenst te besteden. Omdat externe financiering voor dit project nu niet mogelijk is, 
beperkt de aanpak van het college zich nu tot het groot onderhoud van het huidige park. Er is
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onvoldoende budget om ook de overige (voornamelijk water gerelateerde) werkzaamheden 
uit te voeren.

Concreet zullen wij:

de benodigde voorbereidende onderzoeken uitvoeren;
de onderbegroeiing en bosperceel verwijderen (sociale veiligheid);
bomen met een levensverwachting < 5 jaar en conflictbomen verwijderen;
verwijderde bomen volgens de vergunningsvereisten compenseren;
de grasvelden onderhouden en herstellen na werkzaamheden;
de skatebaan verwijderen;
het straatmeubilair één op één vervangen;
de vijver baggeren en de fontein vervangen;
een nieuwe brug over de vijver plaatsen en
de bestaande paden verharden.

Gelet op de input van de bewoners zullen wij een (natuur) speelvoorziening en 
straatverlichting meenemen als opties in de aanbesteding.

Wij gaan er van uit dat wij u door middel van deze raadsmededeling voldoende te hebben 
geïnformeerd over de wijze van uitvoering van uw motie stadspark [nummer: 2005976],

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris. de burgemeester,
\ '

elt, MBA
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