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Betreft: beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) over het niet verwijderen van een dode boom

Geachte heer Ros,

U heeft op 1 februari jl. een aantal schriftelijke vragen gesteld over het niet verwijderen van een dode
boom aan de Pieter de Hoochstraat. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1: is het college op de hoogte van meldingen die over deze specifieke boom zijn gemaakt?
In ons digitaal meldingensysteem hebben we één melding gevonden over de boom naast de
ondergrondse afvalcontainers aan de Pieter de Hoochstraat. Deze melding dateert van 29 juli 2019. In
die melding wordt overigens gesproken over 'een zieke boom’. Op 31 juli 2019 is de meldster via de mail
geantwoord dat de inspectie van de boom op de planning staat voor najaar 2019. En als uit die inspectie
zou blijken dat de boom gerooid moet worden, zou dat gedaan worden en zou een vervangende boom
worden aangeplant

Vraag 2: Weet het college wat het exteme bedrijf aan de gemeente heeft teruggekoppeld qua
informatie over deze boom?
De betreffende boom (Sorbus aria 'Magnifica’ – meelbes) is 25 november 2019 geïnspecteerd door een
externe deskundige. Hij beoordeelde de conditie van de boom als 'slecht’ en niet als 'afgestorven’. Zijn
advies was om het aanwezige dode hout te verwijderen en de boom in het vervolg jaarlijks te
inspecteren. Momenteel is de inspecteur bezig met het inspecteren van ruim 8.000 Ridderkerkse bomen.
De meelbes aan de Pieter de Hoochstraat is er daar één van. Uit een check van de tussentijdse
inspectieresultaten blijkt dat de inspecteur nu adviseert deze boom te vellen. De urgentietermijn voor het
uitvoeren van deze werkzaamheden staat op 6 maanden.

Vraag 3: Staat het verwijderen van deze boom (en het plaatsen van een nieuwe boom) in de
gemeentelijke planning van 2021 ?
Het rooiadvies van de externe boomveiligheidsinspecteur nemen wij over. Dit betekent dat de boom in de
loop van het jaar wordt verwijderd en dat in het najaar (plantseizoen) een nieuwe boom wordt aangeplant



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

de burgemeester
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