
 

 

Motie 
 
Registratienummer : 

Onderwerp :  Uitgestelde kap populieren Sonsbrug 

Datum   : 30 november 2021 

Ingediend door de fractie(s) : Leefbaar Lokaal Belang 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 30 november 2021. 

 

Constaterende dat: 

●  Uit beantwoording van vragen van de fractie van LLB blijkt dat de gevaarlijke populieren aan 

de Sonsbrug te Acquoy het komende jaar niet gekapt gaan worden; 

●  De vertraging wordt veroorzaakt door onderzoek op grond van de Wet Natuurbescherming 

naar o.a. de aanwezigheid van vleermuizen; dit onderzoek kan alleen in de maanden april-

oktober van ieder jaar plaatsvinden; 

●  De gevaarlijke situatie ter plekke als gevolg van omvallende bomen en vallende takken voor 

zowel omwonenden als de weggebruikers deze winter blijft bestaan. 

 

Is van mening dat: 

● Onduidelijk is of de beschermde soorten waarnaar onderzoek moet worden gedaan aan de 

Sonsbrug voorkomen; 

● Uit foto’s blijkt dat de bomen gevaarlijk zijn omdat met name de onderkant van de bomen rot 

is en daar problemen ontstaan; 

● Ongelukken en schade  op de Sonsbrug deze winter moeten worden voorkomen. 

● De gemeente als eigenaar van de weg en de bomen verantwoordelijk is. 

 

Verzoekt het college om: 

1.  Op korte termijn te onderzoeken of de Sonsbrug een locatie is waar de betreffende 

beschermde diersoorten voorkomen en zo ja, te onderzoeken of van de Wet 

Natuurbescherming kan worden afgeweken omdat deze situatie gevaarzettend is 

2. Op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de provincie Gelderland als 

vergunningverlener om met voorrang een kapvergunning voor deze bomen te krijgen;  

3. De komende winter er in ieder geval voor te zorgen dat de bomen 1 keer per kwartaal 

worden gecontroleerd en zo nodig worden gesnoeid; 

4. Te onderzoeken welke andere soort boom er kan worden geherplant na kap van de bomen.  

  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend 

 

Leefbaar Lokaal Belang 

Petra van Kuilenburg 

 

  



Toelichting 

 

Uit beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van LLB door het college blijkt dat de 

gevaarlijke bomen aan de Sonsbrug te Acquoy dit jaar niet worden gekapt. Voordat de provincie een 

kapvergunning kan verlenen, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar beschermde diersoorten 

zoals vleermuizen en dat daar kan niet op korte termijn mee worden begonnen. Uit het antwoord van 

het college blijkt echter niet of aan de Sonsbrug deze beschermde diersoorten voorkomen en of en zo 

ja welke mogelijkheden er zijn om van de Wet Natuurbescherming af te wijken. Het college wil deze 

gevaarlijke bomen slechts 1 keer per jaar controleren terwijl de winter voor de deur staat. Tenslotte 

blijkt uit het antwoord van het college niet wanneer zij met de provincie wil gaan praten over deze 

zaken en over het mogelijk verlenen van voorrang aan het kappen van deze bomen. 

De fractie van LLB wil dat de gemeente West Betuwe haar verantwoordelijkheid naar omwonenden en 

weggebruikers neemt door sneller onderzoek te doen, zij sneller contact op gaat nemen met de 

provincie en zij in ieder geval de komende winter deze gevaarlijke bomen minimaal 1 keer per kwartaal 

gaat controleren en zo nodig laat snoeien. 

 


