Op 18 januari jl. stelde de LLB-fractie (vervolg)vragen over de populieren aan de Sonsbrug te Acquoy.
Deze mail voorziet in de beantwoording.
Vraag 1 – Wij hebben via inwoners van de Sonsbrug een brief van de gemeente West Betuwe
ontvangen waarin de onmiddellijke kap van 22 acuut gevaarlijke bomen wordt aangekondigd.
Waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld van deze brief?
De direct aanwonenden zijn geïnformeerd over de veranderde situatie en de uit te voeren maatregelen.
Het is niet gebruikelijk de raad van dit soort specifieke uitvoerende zaken op de hoogte te stellen.
Vraag 2 – In de brief van de gemeente wordt verwezen naar een extern onderzoek dat in de
beantwoording van de vorige schriftelijke vragen van LLB al is aangekondigd. Wij verzoeken u om
een kopie van dit onderzoek aan de Raad te overleggen zodat de Raad kennis kan nemen van de
gezondheidstoestand van deze bomen en waarom zij acuut gevaarzettend zijn.
Alle inspectie gegevens staan in het digitale beheersysteem. De samenvatting van het onderzoek is als
bijlage bijgevoegd (zie bijlage 1). De bomen die met spoed zijn gekapt waren aan de onderstam rot.
Hierdoor was er een gevaar op stambreuk. De controle is middels een prikstok uitgevoerd.
Vraag 3 – Hoe is het gesteld met de gezondheidstoestand van de populieren die niet zijn gekapt: zijn
niet niet acuut gevaarzettend en welke garantie kan het college geven nu we weten dat er 36
populieren wel gevaarlijk zijn geweest?
De bomen zijn allemaal zorgvuldig gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf. Bij vermoeden van
stamrot is dit gecontroleerd met een prikstok. Bij de overige bomen is geen stamrot aangetroffen. Er kan
nooit 100% garantie worden gegeven omdat een boom een natuurproduct is. Maar met dit onderzoek is
binnen de zorgplicht alles gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt om zorg te dragen voor een veilige
situatie.
Vraag 4 – Is over het externe onderzoek en de 22 gekapte populieren overleg geweest met de
provincie Gelderland en waarom hoefden deze 22 populieren niet te wachten op het
vleermuizenonderzoek?
Hierover is geen overleg geweest met de provincie, omdat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de
foerageerroute van de vleermuizen. Alleen als alle bomen worden gekapt is een ontheffing voor de wet
natuurbescherming nodig.
Vraag 5 – Is de provincie Gelderland nog steeds van mening dat ten aanzien van de overige
populieren die er nog staan moet worden gewacht op het vleermuisonderzoek en zo ja: waarom?
Vanuit de wet Natuurbescherming (provincie Gelderland) moeten wij nader vleermuisonderzoek
uitvoeren, omdat er bij de QuickScan flora en fauna vleermuizen zijn aangetroffen. Bij het kappen van
alle populieren verdwijnt er mogelijk een foerageerroute voor vleermuizen. Het is dus van belang om te
weten of er vleermuizen zijn die gebruik maken van deze laan. Wij kunnen dit alleen door middel van een
nader onderzoek aantonen. Als er geen vleermuizen worden aangetroffen kunnen alle bomen in één keer
gekapt worden. Als er wel vleermuizen worden aangetroffen moeten de populieren in fases worden
vervangen. Het onderzoek start vanaf maart en loopt tot uiterlijk juli 2022.
Vraag 6 – Hoe weet het college zeker dat bij de populieren die in de buurt van de percelen van de
klagers staan snoeien voldoende is nu we weten dat 36 populieren gevaarzettend zijn geweest?

Pagina 2 van 2

De bomen zijn zorgvuldig gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf. Bij deze bomen is geen stamrot
aangetroffen. Met snoei kunnen probleemtakken verwijderd worden die een hoog risico op takbreuk
hebben. Ook hier is geen 100% garantie/zekerheid te geven, maar met dit onderzoek is binnen de
zorgplicht alles gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt om zorg te dragen voor een veilige situatie.

