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VERVOLGVRAGEN BOMEN SONSBRUG

Onlangs ontving de fractie van LLB verontrustende berichten over bomen aan de Sonsbrug.
De fractie van LLB heeft hierover al eerder vragen gesteld, maar nog geen antwoord
gekregen.

Aan de Sonsbrug zijn op twaalf november jl. van 10 á 15 bomen aan de Sonsbrug de takken
verwijderd. De omwonenden hebben hier (vooraf) geen bericht over gekregen. Volgens de
uitvoerenden zouden bomen met een oranje stip worden gerooid omdat dit zieke of zwakke
bomen betreft. Wij hebben hierbij de volgende vragen:

1. Navraag door omwonenden bij de gemeente leerde, dat men hier niets van wist. Hoe
kan dat en wat is hier aan de hand?

2. Behoort dit tot het zogenaamde “omvormen” of het normale onderhoud?
3. Worden de bomen waarvan de takken zijn afgehaald, ook gerooid?
4. Waarom worden bomen waarover omwonenden al langer klagen omdat takken naar

beneden komen, nog niet gerooid en wanneer gaat dat gebeuren?

Wij hebben al meerdere keren aandacht gevraagd over de gevaarlijke situatie aan de
Sonsburg. Nu blijkt dat de provincie het rooien van bomen tegenhoudt op grond van de wet
Natuurbescherming en dat er een nieuw onderzoek komt naar het onderhoud van bomen in
West Betuwe. LLB is blij met deze reactie van de provincie, want dan worden er in ieder
geval niet onnodig bomen gekapt. De Sonsbrug is echter een ander verhaal, want daar zijn
de bomen gevaarlijk. Wij hebben hierbij de volgende vragen:

5. Is het college op de hoogte van dit standpunt van de provincie, zo ja: wat betekent dit
voor het omvormen/onderhoud van bomen? Zo nee: waarom niet en kunt u de Raad
daarover informeren?

6. Gaat het college de provincie informeren over de gevaarlijke bomen aan de
Sonsbrug?

7. Naar aanleiding van het standpunt van de provincie komt er een nieuw onderzoek
naar het onderhoud van bomen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja: wanneer
gaat dit onderzoek plaatsvinden en wat gaat er dan gebeuren en zo nee: gaat u het
initiatief nemen voor een dergelijk onderzoek?

8. Komt er een extern onderzoek naar de veiligheid van de bomen aan de Sonsbrug en
strekt zich dat dan ook uit naar andere gevaarzettende bomen?

9. Waarom wordt bij het onderhoud van bomen alleen fysiek gekeken en niet naar
bijvoorbeeld de wortels en de onderkant van de bomen, want wij hebben begrepen
dat deze bomen gevaarlijk worden omdat de onderkant van de bomen rot zijn. Dat
wordt bij de controles kennelijk niet gezien. Wat gaat u daaraan doen?



10. Op 9 november 2021 is in de Raad de motie groenbeheer aangenomen, waarin wordt
gevraagd te onderzoeken waar, wanneer en door wie onderhoud aan o.a. bomen
gepleegd gaat worden en hiervoor middelen uit de algemene reserve of middelen die
over zijn uit het leefbaarheidsbudget te gebruiken. Kunnen wij het algemene
onderzoek naar het onderhoud van de bomen en het externe onderzoek naar de
veiligheid van de bomen aan de Sonsbrug als uitvoering van deze motie zien? Zo
nee: hoe gaat u deze motie uitvoeren?
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