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Toelichting
Het is de fractie van de VVD opgevallen dat de gemeente Heerde zeer rigoureus aan het snoeien is.
Op de begraafplaats aan de Mr Nijhofstraat te Heerde zijn alle Rododendrons tot aan de grond
afgezaagd. Dit leidde tot geschokte reactie op de sociale media. Nu weten wij ook dat het
spreekwoord: snoeien doet bloeien hier aan de orde zal zijn. Het kan ons inziens ook anders, met
meer gevoel voor vormgeving. Deze situatie past wel in een beeld. Dit winter werden de
voornamelijk Amerikaanse eiken aan de Kamperweg tot op grote hoogte opgesnoeid. Niet
functioneel, het gehele model werd er uitgehaald. Twee jaar geleden werd een ruim 100 jaar oude
inlandse eik zo intensief gesnoeid dat deze afgelopen jaar dood ging en toen is de gehele boom
maar weggehaald. Ook bij de Kerkdijk en kanaaldijk werd een boom zeer grondig gesnoeid, zie foto.

Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Wie heeft de bomen gesnoeid (externe bedrijven of eigen medewerkers)?
2. In geval van externe medewerkers, is dit werk aanbesteed en welke criteria worden
toegepast?
3. Geldt alleen de laagste prijs of heeft u ook criteria inzake kwaliteit en een extra weging inde
score voor lokale hoveniersbedrijven?
4. Worden er in uw bestekken kwaliteitseisen gesteld zoals voldoen aan het label: European
Treeworkers?
5. Zijn eigen medewerkers van de gemeente Heerde voldoende geschoold voor het snoeien van
bomen zowel voor de gezondheid van de bomen als ook voor vormgeving?
6. Bent u bereid de medewerkers zonodig een (aanvullende) scholing te laten volgen?

Antwoord
1. Snoeiwerkzaamheden worden zowel door de aannemer als onze eigen buitendienst
uitgevoerd.
-Kamperweg: aannemer doet de wegzijde, onze eigen dienst de kant van het fietspad.
- Kerkdijk/Kanaaldijk: deze boom was in zeer slechte conditie en heeft onze buitendienst
daarom op stam gezet, omdat de boom niet gekapt mag worden vanwege de Wet
natuurbescherming. In de boom zitten holen, deze kunnen dienen als (tijdelijk)
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verblijfplaatsen voor vleermuizen. In 2017/2018 is aan de Griftdijk een vleermuisonderzoek
uitgevoerd, deze boom is aangemerkt als potentiele verblijfplaats. Er is bewust gekozen om
deze stam zo lang mogelijk te laten staan voor de vleermuizen. Was dit niet noodzakelijk
geweest, hadden we deze stam weggehaald.
- Beeklandseweg: de kroon van deze boom is uit veiligheidsoverwegingen in het verleden al
ingenomen, dit is een noodmaatregel die kan worden toegepast om de levensduur van de
boom te verlengen (er wordt dan niet meteen overgegaan tot het kappen van de boom).
Hierbij worden de takken met 20 tot 30% ingekort om de belasting te verminderen. Dit
wordt gedaan als de takken te lang/zwaar worden of als de vitaliteit van de boom sterk
afneemt. De oorzaak van het doodgaan van deze boom ligt niet in het snoeien.
Afgelopen jaar hebben we een aanbesteding gedaan voor het uitvoeren van de
snoeiwerkzaamheden. Hiervoor wordt het handboek bomen als uitgangspunt genomen.
De gunning heeft plaatsgevonden op basis van prijs-kwaliteit. Het handboek bomen is hierbij
wederom gebruikt als uitgangspunt bij de omschrijvingen van de uit te voeren
werkzaamheden. Daarnaast zijn een aantal EMVI criteria meegenomen. 1. Voorkomen
meldingen en klachten, voorkomen afkeur uitgevoerd werk. 2 voorkomen gevaarlijke
situaties. 3. Duurzaamheid (elektrisch handgereedschap). 4. Inzet medewerkers met SROI
indicatie. 5. Classificatie in te zetten medewerkers (certificering flora en fauna). De
aanbesteding heeft meervoudig onderhands plaatsgevonden. Hierbij hebben we rekening
gehouden met lokale hoveniersbedrijven.
Ja, dit wordt standaard voorgeschreven in het handboek bomen.
Onze buitendienst is getraind voor het snoeien van bomen inclusief vorm snoeien en
beoordeling van dood hout. Op basis van het handboek bomen vinden actualisatie trainingen
plaats.
Zie hiervoor beantwoording vorige vraag.

Bijlage
Dood gesnoeide boom Beeklandseweg

Kamperweg
Kerkdijk/kanaaldijk

3/3

