Schriftelijke vraag: 343 + 48 = 391 bomen kappen?
Indiener: H. Pelle (PvdA)
Datum indiening vraag: 22-03-2019.
Datum verzending antwoord: 10-04-2019
Formulering:
Geacht College,
Ik heb gelezen dat u de beslistermijn van 8 weken met 6 weken verlengd hebt voor een
omgevingsvergunning om 343 bomen aan de Groenloseweg (N319) in Ruurlo te kappen.
In dit zelfde bericht wordt ook gesproken over het kappen van 48 eiken aan de
Borculoseweg te Ruurlo.
Daarnaast hebben wij vernomen dat er ook in de Needse Berg vele bomen zijn gekapt.
Deze extreme houtkap, nodigt mij uit om u de volgende vraag te stellen.
Vraag: Kunt u mij over alle drie locaties een weloverwogen onderbouwing en motivatie
geven waarom deze bomen verdwijnen moeten?
Antwoord:
Groenloseweg: De provincie Gelderland is van plan om 343 bomen langs de N319
tussen Groenlo en Ruurlo te kappen om de verkeersveiligheid te verhogen. De
provincie geeft aan: ‘Een kwart van alle dodelijke ongevallen op provinciale wegen in
Gelderland wordt veroorzaakt door een aanrijding met een boom. Dit komt doordat
langs wegen buiten de bebouwde kom de veilige obstakelvrije zone in veel gevallen
onvoldoende is. Ook langs de N319 staan relatief veel bomen dicht langs de weg.
Deze vormen een groot risico voor de verkeersveiligheid.’ Zoals in de beantwoording
van vragen van Groen Links over dit onderwerp is geschreven, nemen wij binnenkort
een besluit op de aanvraag voor het rooien van de bomen op basis van een integrale
afweging van verschillende aspecten zoals verkeersveiligheid, vitaliteit bomen,
ecologie, landschap en draagvlak.
Borculoseweg: Bij de Borculoseweg ter hoogte van huisnummer 48 wordt 1 eik
gekapt, zoals in de publicatie in Berkelbericht is aangegeven. Het gaat dus niet om 48
eiken aan deze weg. Deze eik wordt gekapt omdat, na het verwijderen van klimop van
de stam en zijtakken, er gevaarlijke takaanzetten zijn geconstateerd. Deze takken
kunnen makkelijk uitscheuren en daarmee een gevaar opleveren voor de bewoners en
hun bezoekers of schade veroorzaken aan gebouwen. Daarom is kap van de boom
noodzakelijk.
Needse Berg: De Needse Berg is een geheel van veel verschillende eigenaren.
Namens een aantal van deze eigenaren wordt het beheer verzorgd door de Bosgroep
Midden Nederland. Een van deze eigenaren is de gemeente Berkelland, met 20 ha.
bos. In ons bos wordt een dunning uitgevoerd. Dit betreft regulier onderhoud, zoals
verwoord in ons bosbeheerplan. Daarnaast vinden er opruimwerkzaamheden plaats
van de stormschade die op 18 januari 2018 is ontstaan.

Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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