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loman.d@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door mevrouw Van Soest van de Fractie van het CDA over Essentaksterfte.

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Hoeveel Essenbomen staan erop grond van de gemeente Woerden?
Antwoord: Ongeveer 20Vo van ons bomenbestand bestaat uit essen, dit zijn zo'n 6.000 bomen.
Vraag 2. Op welke termijn gaat controle plaatsvinden van Essenbomen op bovengenoemde ziekte?
Antwoord: Alle bomen worden standaard elke drie jaar geïnspecteerd, onder andere op aanwezige ziektes.
In 2017 wordt het volledige bomenbestand geïnspecteerd.
Vraag 3. Op welke manier en door welk soort andere boom gaat de gemeente (indien aanwezig) dode
Essenbomen vervangen?
Antwoord: Als in een laan- of lintstructuur zieke essen tussen gezonde essen staan, zullen daar alle essen,
ziek en (nog) niet ziek, moeten worden vervangen. Conform de Flora- en faunawet mag dat niet ineens;
dit betekent dat in fasen steeds een derde tot de helft van de essen wordt vervangen door een of meer
andere boomsoorten. Zieke essen die niet in een dergelijke structuur staan maar solitair of in een
gemengde structuur, worden, wanneer de veiligheid in het geding is, separaat vervangen. De nieuw aan
te planten boomsoort zal divers zijn en passen binnen de beleids- en beheerkaders.
Vraag 4. Welke financiële middelen heeft de gemeente beschikbaar om dode bomen te kunnen vervangen?
Antwoord: Tot en met 2019 is voor het vervangen van bomen jaarlijks C 250.000 beschikbaar vanuit de
investering Inhaalslag bomen. Door de essentakziekte zal noodgedwongen een relatief groot deel van
dit investeringsgeld besteed moeten worden aan het vervangen van zieke essen om de veiligheid van
het bomenbestand te waarborgen - geld dat deels voor andere vervangingen bestemd was. Voor de
jaren daarna is nog geen nieuw investeringsbudget toegezegd en zal dit vooralsnog betaald moeten
worden uit de reguliere onderhoudsbudgetten.
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From:
Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent:
dinsdag 27 juni 2017 13:06:58
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake Essentaksterfte in Woerden
Attachments: cda inzake essentaksterfte in woerden.pdf

Aan het College
Aan de Raad
Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake Essentaksterfte in Woerden. Conform RvO dient
het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 27 juli 2017.
Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

Art. 40 vragen Essentaksterfte in Woerden
Afgelopen week werd Nederland opgeschrikt door het bericht dat maar liefst 80% van de
Essenbomen in Nederland op korte termijn dood zal gaan als gevolg van de Essentaksterfte.
Een boomziekte waarbij takken van een Essenboom afsterven wat uiteindelijk tot omvallen
van de boom leidt. In het Woerdense staan ook Essenbomen, naar aanleiding daarvan heeft
het CDA de volgende vragen:

1. Hoeveel Essenbomen staan er op grond van de gemeente Woerden?
2. Op welke termijn gaat controle plaatsvinden van Essenbomen op bovengenoemde
ziekte?
3. Op welke manier en door welk soort andere boom gaat de gemeente (indien
aanwezig) dode Essenbomen vervangen?
4. Welke financiële middelen heeft de gemeente beschikbaar om dode bomen te
kunnen vervangen?
Namens de CDA fractie
Toos van Soest

