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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie EVA – Bomenkap Rijsdijk

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Recentelijk zijn er aan het begin van de Rijsdijk 2 grote bomen gekapt. De Eva fractie heeft hierover
de volgende vragen aan het college.
Raadsvragen
Vraag 1. Waarom zijn deze 2 beeldbepalende bomen gekapt?
Antwoord:
Jaarlijks wordt 1/3 van ons boombestand gecontroleerd om na te gaan wat de status van deze bomen
is en welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, de zogenaamde
boomveiligheidscontrole (BVCO). Doel hiervan is een veilig boombestand garanderen. In 2016 is voor
de betreffende bomen al geconstateerd dat de kroon en stam slecht waren en er een veiligheidsrisico
was. Als noodmaatregel en vanwege de beeldbepalendheid is toen gekozen de bomen te
kandelaberen (de kroon van de bomen zoveel mogelijk inkorten). Dit mede in de hoop dat de bomen
konden herstellen. Helaas is uit de recente BVCO naar voren gekomen dat de kroon en stam als
onvoldoende zijn beoordeeld op het gebied van veiligheid. Het veiligheidsrisico is toegenomen en de
bomen zijn aan het afsterven. Vanuit dat kader is besloten om een omgevingsvergunning aan te
vragen voor de kap van de bomen en de bomen te verwijderen.

Vraag 2. De raad heeft in het verleden bepaald dat er voor elke boom die gekapt wordt een boom
wordt terug geplant. Waar, wanneer en welk type boom wordt er herplant voor deze 2 gekapte
volwassen bomen?
Antwoord:
Komend plantseizoen worden, indien mogelijk, op dezelfde locatie 2 nieuwe bomen terug geplant. De
soort moet nog worden bepaald. De exacte ligging van kabels en leidingen bepaalt of herplant op
dezelfde plek mogelijk is.
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Vraag 3. De Eva fractie is van mening dat de gekapte bomen herplant dienen te worden op dezelfde
locatie. Deelt u deze opvatting en gaat u hiervan opvolging geven?
Antwoord:
Deze opvatting delen we als dit ook mogelijk is. Indien mogelijk vindt herplant nu altijd plaats op
dezelfde locatie. Of herplant op dezelfde plek echter mogelijk is, is van veel verschilleden factoren
afhankelijk. Bepalend zijn met name de aanwezigheid van kabels en leidingen maar ook of een
nieuwe boom op dezelfde plek wel voldoende potentie heeft om tot volle wasdom te komen.
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