
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
3 oktober 2012 
Antwoorden vragen VVD m.b.t. werkzaamheden Viaductweg 
Het college 
120078 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Maandagavond 17 september heeft een delegatie vanuit de gemeenteraad 
gezamenlijk met Wethouder van Ginkel een werkbezoek gebracht aan de viaductweg. 
Dit werkbezoek had als doel toelichting te geven op de geplande werkzaamheden en 
feedback terug te ontvangen. Resultaat van de bespreking met de omwonenden was 
dat wethouder Van Ginkel aan de bewoners heeft toegezegd dat er een aangepast 
plan zou komen. De wethouder heeft nadien telefonisch aan de omwonenden 
medegedeeld dat het College af ziet van de aanleg van het extra fietspad. Op 
donderdag 20 september zijn in de groenstrook die het onderwerp is van de hoog 
oplopende gevoelens alsnog gesnoeid. 
 
De VVD fractie heeft naar aanleiding van de werkzaamheden de volgende vragen 
gesteld: 
 
1. Waarom zijn er, de situatie kennende, snoeiwerkzaamheden uitgevoerd langs het 

fietspad tegenover de begraafplaats? 
 
Antwoord 
De buitendienst is in opdracht van de groenbeheerder bezig geweest om iepen 
zaailingen (natuurlijke verspreiding van zaadjes van iepen die zich in de grond hebben 
ontkiemd) weg te zagen nabij de viaductweg. Op de betreffende locatie is door de 
eigen dienst geconstateerd dat er sprake is van iepziekte. Op het moment dat er 
iepziekte geconstateerd wordt binnen de gemeente nemen wij onze 
verantwoordelijkheid om, in dit geval, zaailingen die besmet zijn te verwijderen. Een en 
ander conform het fungerende groenbeleidsplan en met als doel verspreiding in de 
gemeente te voorkomen. Dit is een verplichting. 
 
Beschermingsprogramma iepen 
Binnen de gemeente wordt een beschermingsprogramma gehanteerd voor iepen. Dit 
omdat de ziekte al jaren voorkomt binnen de gemeente Albrandswaard en we 
bestaande, gezonde iepen willen beschermen tegen deze ziekte. Het 
beschermingsprogramma houdt onder andere in het inspecteren van de iepen, het 
preventief injecteren van de iepen zodat de boom niet/minder vatbaar is, het adequaat 
verwijderen van besmette bomen, wortelopstanden en zaailingen om verdere 
verspreiding van de ziekte te voorkomen. Binnen de gemeente worden 40 bomen die 
door de gemeente aangeplant zijn geïnjecteerd, zo preventief beschermd en in stand 
gehouden.  
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2. Waarom heeft de wethouder besloten deze werkzaamheden, de situatie 

kennende, uit te voeren daags nadat er met de bewoners is gesproken? 
 
Antwoord 
De betreffende werkzaamheden vallen onder regulier onderhoud en zijn uitgevoerd ter 
bestrijding van de iepziekte. Omdat het regulier beheer betreft was de wethouder niet 
op de hoogte van de geplande werkzaamheden en kon zij dit ook niet melden tijden 
het werkbezoek.  
 
3. Was de wethouder op de hoogte dat de werkzaamheden gepland waren lang het 

bewuste fietspad? Zo ja: 
a) Waarom heeft de wethouder dit niet tijdens het werkbezoek ter sprake 

gebracht?  
b) Waarom heeft de wethouder deze werkzaamheden niet gestopt? 

Zo nee: 
c) Waarom heeft de wethouder, de situatie kennende, zich niet op de hoogte 

gesteld van de geplande werkzaamheden?  
 
Antwoord 
Binnen BOR is de opdracht om werkzaamheden tijdelijk stop te zetten op deze locatie 
op donderdag kenbaar gemaakt aan de beheerders. Helaas vond op hetzelfde 
moment het verwijderen van de zieke zaailingen plaats door de buitendienst. Hierdoor 
was het kwaad al gedaan en konden de werkzaamheden niet meer stop gezet worden.  
 
4. Is voor de werkzaamheden een vergunningprocedure doorlopen? 
 
Antwoord 
In de gemeente is de kapvergunning van toepasing. Deze is alleen van toepassing op 
bomen of boomstructuren met een beschermde status. De zaailingen in kwestie 
worden technisch niet gezien als bomen en zijn niet vergunning plichtig omdat het hier 
geen bomen of boomstructuren betreft die onder de beschermde status vallen. 
Betreffende groenstructuur valt daarmee onder het groenbeleidsplan die bestrijding 
van de iepziekte voorschrijft. Op het moment dat het hier om ook om (technisch 
gezien) bomen was gegaan en deze ook de beschermde status hadden gehad, dan 
staat er in de kapverordening ook een toelichting over de iepziekte. Zie onderstaande 
citaat uit de kapverordening. In het geval van de iepziekte zou de vergunning ook 
verleend zijn. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel 4:12f Bestrijding iepziekte 

1.  Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van 
het bevoegd gezag gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of 
voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij 
daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de 
aanschrijving vast te stellen termijn: 

a. Indien de iepen in de grond staan, deze te vellen; 

b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; 

c. of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te 
behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen. 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris  de loco-burgemeester, 
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