Op 18 november jl. stelde de LLB-fractie (vervolg)vragen over de bomen aan de Sonsbrug in Acquoy.
Deze mail voorziet in de beantwoording.
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:
Vraag 1 – Navraag door omwonenden bij de gemeente leerde, dat men hier niets van wist. Hoe kan
dat en wat is hier aan de hand?
De kap van de bomen is door de AVRI gepubliceerd.
Vraag 2 – Behoort dit tot het zogenaamde “omvormen” of het normale onderhoud?
Dit is normaal regulier onderhoud. Bij de reguliere boomveiligheidscontrole bleek dat deze bomen zeer
slecht zijn en gekapt moeten worden.
Vraag 3 – Worden de bomen waarvan de takken zijn afgehaald, ook gerooid?
De bomen zijn inmiddels gerooid.
Vraag 4 – Waarom worden bomen waarover omwonenden al langer klagen omdat takken naar
beneden komen, nog niet gerooid en wanneer gaat dat gebeuren?
Volgens de boomveiligheidscontrole zijn de bomen niet gevaarlijk en is kap niet noodzakelijk. Het
snoeien en verwijderen van dood hout valt onder het reguliere onderhoud en is voldoende om de
veiligheid te waarborgen. Deze bomen worden meegenomen in de totale omvorming van de populieren.
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:
Vraag 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?
Het college is hiervan op de hoogte. Er lopen drie sporen:
1. Vanaf maart 2022 start het onderzoek naar de vliegroutes van vleermuizen eind juli is de
uitkomst bekend. Als de bomenlaan geen vliegroute is kunnen we de bomen eind 2022 kappen.
2. Als uit het onderzoek blijkt dat de laan een vliegroute is dan moeten we een ontheffing
aanvragen en een mitigatieplan (plan voor de herplant en maatregelen voor de vleermuizen)
indienen. Dit betekent waarschijnlijk dat we gefaseerd moeten kappen.
3. De bomen zijn volgens de boomveiligheidscontrole in goede conditie en hebben nog een lange
toekomstverwachting. Gezien de problemen die er spelen is besloten om in december, door een
andere externe partij een nader onderzoek bij de bomen uit te laten voeren. Als hieruit blijkt dat
de bomen gevaarlijk zijn gaan we meteen een ontheffing met een mitigatieplan bij provincie
Gelderland indienen.
Vraag 6 – Gaat het college de provincie informeren over de gevaarlijke bomen aan de Sonsbrug?
Er is al een gesprek geweest met de provincie. Uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat de bomen in
goede conditie zijn en nog een lange toekomstverwachting hebben. De gemeente moet aan kunnen
tonen dat de bomen werkelijk een direct groot gevaar opleveren. Daarom gaat een externe partij een
nader onderzoek uitvoeren.
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Vraag 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?
Dit onderzoek betreft een nader onderzoek naar de gezondheid van de bomen en wordt eind december
uitgevoerd.
Vraag 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?
Op dit moment gaan wij alleen bij de bomen aan de Sonsbrug een nader onderzoek uitvoeren. Wegens
de aanwezigheid van beschermde soorten kunnen we niet alle bomen in één keer kappen. In 2022 wordt
voor de totale omvorming een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de
hoogste gevaarzetting en mogelijkheden om met snoei het risico op takbreuk te verminderen.
Vraag 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?
Bij de boomveiligheidscontrole wordt hier wel naar gekeken en bij vermoeden van een gebrek wordt er
geklopt en geprikt. Bij de laatste controle is gebleken dat een aantal bomen aan de Sonsbrug slecht was.
Deze bomen zijn inmiddels gekapt.
Vraag 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?
Dit onderzoek betreft een specialistisch nader onderzoek naar de gezondheid van de bomen. Dit type
onderzoek wordt uitgevoerd als er een vermoeden is van onzichtbare gebreken. Dus als wij denken dat
er iets met de bomen aan de hand is wat met een boomveiligheidscontrole niet te zien is.
Vrijwilligers
Bomen die in aanmerking kunnen komen voor het onderhoud door vrijwilligers zijn bijvoorbeeld
knotwilgen en fruitbomen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft verschillende
vrijwilligersgroepen die actief zijn in het landschap. Vanuit het landschapsprogramma van gemeente
West Betuwe worden nu drie hoogstambrigades opgericht. Deze brigades zijn actief op particulier
terrein. In januari gaan we met Stichting Landschapsbeheer Gelderland bekijken welke mogelijkheden er
zijn in het openbaar gebied.

