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RAADSVOORSTEL 
 
Onderwerp: Aanleg 3 Tiny Forests in samenwerking met IVN 
 
Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : C.J.A. van Dorst 
Datum raadsvergadering : 12 december 2019 
Agendering en agendanummer : RA 0603 
Fase raadsbehandeling : Besluitvormend 
Zaaknummer : 51084  
 
 
Bijlage(n): 
Effecten Tiny Forest 
 

 
Gevraagd raadsbesluit 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 37.500 voor de aanleg van drie Tiny Forests en de 
hieruit voortkomende kapitaallasten van € 2.800 per jaar in 2020 ten laste van het, al dan niet 
positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te 
worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting; 

2. Het jaarlijkse groenbeheer budget  vanaf 2021 met € 2.800 per Tiny Forest op te hogen voor 
het onderhoud en dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.  
 

(Publieks)Samenvatting 
Gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met IVN, in het najaar van 2020 twee Tiny Forests 
aanleggen. Eén in Zevenbergen in samenwerking met de basisscholen De Toren en één in 
Standdaarbuiten in samenwerking met De Avonturijn. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse 
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De aanleg van de tiny 
forests bij de scholen wordt gecombineerd met het vergroenen van de beide schoolpleinen door de 
betreffende schoolbesturen. In het najaar van 2021 zal een Tiny Forest aangelegd worden in 
Langeweg in samenwerking en overleg met de Gebiedstafel Langeweg. 
 
 

 
Inleiding: reden van het voorstel 
 
Aanleiding 
Op 12 juni 2018 heeft de PvdA ex artikel 35 gesteld met betrekking tot Partnership Tiny Forest aan 
ons college gesteld. Op 8 november 2018 en 15 juli 2019 heeft ons college uw raad geïnformeerd 
over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met IVN. Nadat op 20 februari 2019 een 
presentatie is verzorgd door IVN aan 2 belangstellende scholen en de wijkvereniging Langeweg 
hebben we ons als gemeente op 18 maart 2019 aangemeld bij IVN om in totaal 3 Tiny Forests aan te 
leggen in Standdaarbuiten, Zevenbergen en Langeweg. 
Op 25 mei is aangegeven dat gemeente Moerdijk geen partnergemeente is geworden echter er werd 
wel een mogelijkheid geboden om in aanmerking te komen voor co-financiering door de Provincie voor 
de aanleg van de Tiny Forest. Hierover is op 7 juni een gesprek geweest met IVN.  
Gedeputeerde Staten heeft op 9 juli 2019 ingestemd met een subsidie aan IVN.  
Gemeente Moerdijk is hierdoor verzekerd van ondersteuning door IVN bij de aanleg van Tiny Forest.   
Ons college gaat samen met IVN werken aan het realiseren van drie Tiny Forests. Vóór 2021 wil de 
natuurorganisatie honderd minibossen aanleggen. 
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Belang 
Een Tiny Forest draagt bij aan de biodiversiteit van onze gemeente. Er is meer ruimte voor 
verschillende soorten bomen en struiken, maar ook voor insecten, bodemleven, amfibieën, vogels en 
kleine zoogdieren. Bovendien zuivert een Tiny Forest ook nog eens de doordat het CO2 opslaat. Het 
bos wordt aangelegd in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en basisscholieren.  
Op die manier draagt het bij aan bewustwording over het belang van natuur in de gemeente. 
 
Centrale vraag 
Is de gemeenteraad bereid tot het aanleggen van 3 stuks Tiny Forests? 
 

 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een Tiny Forest in de buurt verkleint de kloof tussen mens en natuur en brengt buurtbewoners dichter 
bij elkaar. 
 

 
Kaders 
Paraplunota Leefomgeving  
Paraplunota Maatschappij 
Groenstructuurplan 
 

 
Argumenten 
Pro 
- Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten 

bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. 
- Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een 

Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de 
eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. 

- De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en 
gaat hittestress tegen. 

- Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen 
voor minder stress en stressgerelateerde klachten; 

- Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. 
 
Contra 
Er zijn jaarlijks onderhoudskosten verbonden aan de realisatie van een Tiny Forest. 
 
Alternatieven 
We kunnen als gemeente zelf een Tiny Forest aanleggen. Dit vraagt echter om meer middelen en 
capaciteit. Daarbij willen we het initiatief inclusief de voorlichting en begeleiding juist bij partner IVN 
leggen. 
 

 
Maatschappelijk draagvlak 
De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer 
natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor bewoners van kernen 
en wijken. Zo komt de natuur in kernen en wijken steeds dichterbij. Zie bijlage 1 voor effecten Tiny 
Forest. 
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Financiële consequenties 
Kosten 
De totale kosten voor een Tiny Forest worden door het IVN geraamd op € 12.500. In totaal komen de 
kosten voor 3 Tiny Forests op € 37.500. Groenvoorzieningen worden in 20 jaar afgeschreven 
waarmee de jaarlijkse kapitaallasten op € 2.800 per jaar komen.  
De verwachte onderhoudskosten zullen de eerste 5 jaar per jaar € 2.800 per Tiny Forest bedragen. Dit 
onderhoud zal samen met de betreffende scholen en Gebiedstafel Langeweg worden uitgevoerd. 

Dekking 
De jaarlijkse kapitaallasten van € 2.800 per jaar dienen in 2020 ten laste van het, al dan niet positieve, 
begrotingsresultaat te komen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een 
sluitende (meerjaren)begroting.  
De onderhoudskosten, welke in 2021 € 5.600 bedragen en vanaf 2022 € 8.400 per jaar, dienen 
verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting. 
Met deze extra lasten is er binnen de begroting 2020 nauwelijks ruimte meer en tevens zal de opgave 
groter worden om voor de jaren 2021 tot en met 2023 de begroting sluitend te maken. 

Subsidieverwerving 

De Provincie Noods-Brabant verstrekt rechtstreeks de subsidie aan IVN. IVN zal vervolgens de 
gemeente factureren voor de kosten van de aanleg van een Tiny Forest waar deze subsidie al in 
mindering op is gebracht. Dit is verwerkt in de raming van IVN van € 12.500 per Tiny Forest. 
 

 

Communicatie 

Participatie staat centraal in dit project en zal dan ook een prominente plaats krijgen bij de uitvoering. 
Communicatie gebeurt in samenwerking met het IVN. Het communicatietraject kan per Tiny Forest 
verschillen.  
 

 

Realisatie: risico’s, planning en evaluatie 

Risico’s 

- We leveren als gemeente een financiële bijdrage die wordt gebruikt voor de inzet van het IVN en 
voor realisatie van de bosjes en worden eigenaar van deze bosjes. De begroting die door het IVN 
is opgesteld gaat uit van een bijdrage van € 37.500 voor realisatie van drie Tiny Forests. Deze 
raming is erg scherp en biedt weinig ruimte voor extra wensen. 

- Het succes van een Tiny Forest is mede afhankelijk van de inzet van de scholen en gebiedstafel. 
Continuïteit van de inzet van deze partners is daarom een belangrijke randvoorwaarde.  

 

Planning 
Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het stappenplan Tiny Forest. Op hoofdlijnen is het 
plan als volgt: 
- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door ons college na instemming raad, 1

e
 kw. 2020; 

- Tiny Forest ontwerpen, 2
e
 kw. 2020; 

- Beheerplan maken, 3
e
 kw 2020; 

- Plantdag, 4
e
 kw 2020; 

- Educatie, gebruik en beheer, 2020 en verder.. 

 

 
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via 
telefoonnummer 0168-373428 of door het sturen van een bericht aan: griffie@moerdijk.nl. 
 
Zevenbergen, 22 oktober 2019  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, 
de gemeentesecretaris,   de burgemeester, 
 
Drs. Th.C. van Waes             J.P.M. Klijs 

mailto:griffie@moerdijk.nl
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RAADSBESLUIT 
 
Raadsvergadering van 12 december 2019 

 
 
De raad van de gemeente Moerdijk, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019, 
 
overwegende dat de aanleg van een Tiny Forest: 
 

- De biodiversiteit stimuleert;  
- Kansen biedt om klimaatproblemen tegen te gaan; 
- Meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving: 
- Zorgt voor een rustpunt voor bewoners van kernen en wijken; 
- De natuur in kernen en wijken steeds dichterbij komt; 
- Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. 

 
gelet op: 

- De raadsbevoegdheid tot het beschikbaar stellen van een krediet 
 
 
 
BESLUIT 
 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 37.500 voor de aanleg van drie Tiny Forests en de 
hieruit voortkomende kapitaallasten van € 2.800 per jaar in 2020 ten laste van het, al dan niet 
positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te 
worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting; 

2. Het jaarlijkse groenbeheer budget  vanaf 2021 met € 2.800 per Tiny Forest op te hogen voor 
het onderhoud en dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.  

 
 
Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 12 december 2019, 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
 
H.D. Tiekstra    J.P.M. Klijs 
 
 


