
Oudewater 18-9-2022

Betreft: Vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen 
van 3 juli 2022 over de boom op de kade nabij IJssalon Roberto.

Allereerst dank voor de uitgebreide beantwoording van onze ingestuurde vragen.

Vanuit de beantwoording is ons duidelijk dat de kade dermate verzwakt is dat 
een reconstructie noodzakelijk is. Daarbij ook dank dat de aangedragen 
alternatieven voor de reconstructie zijn bekeken en zijn beargumenteerd. 

Onze vervolgvragen richten zich op 2 onderdelen: De noodzaak van het kappen 
van de boom en hoe nu procesmatig verder te gaan.

De noodzaak van het kappen
Omdat het wel/niet kappen van de boom het meest urgent is en maatschappelijk
het meeste los maakt starten we met dit onderwerp.

Bomen in Oudewater staan niet voor niets op een beschermende bomenlijst. Wij 
vinden ze belangrijk. En omdát we ze belangrijk vinden, mogen ze ons ook best 
wat kosten. De eigenlijke vraag is dus “Wat mag het ons als gemeenschap 
kosten om deze boom te behouden?”. Aan alles is een grens. Dat realiseren wij 
ons ook.

In uw aanvullende memo van 4 juli geeft u in paragraaf 4.2 als mogelijke 
oplossing aan dat de optie om boorpalen te gebruiken voor de reconstructie wel 
mogelijk is maar waarschijnlijk te duur. Daarbij komt u met enkele technische 
uitvoerrisico’s. Begrijpelijk, maar te kort door de bocht. Want deze zelfde risico’s 
hebben we als gemeenschap genomen bij de reconstructie van de kade. Ook 
toen zijn damwanden geplaatst en moest zwaar materieel komen over weg en 
water. Goedgekeurd door HDSR en was prima uit te voeren.

Blijven over de financiën. Hiervoor is een goede prijsopgave nodig. In uw schets 
geeft u aan dat bovenstaande optie ca 300K zou kosten. Om een goede afweging
te kunnen maken of dit bedrag reëel is zouden wij graag willen weten wat 
onderhoud aan hetzelfde stuk kade kost zonder boom (dat is ook niet gratis 😉).

Met andere woorden: De boom bij Roberto is beschermd en er moet een goede 
financiële afweging worden gemaakt. Dat zijn we verplicht aan de beschermde 
boom. 

Onze vraag in het kort: 
1. Wat kost de reconstructie van de kade als de boom blijft staan en wat kost

het als de boom wordt gerooid?
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Procedure rondom kapvergunningen beschermde bomen
Onze tweede vraag gaat over de procedure rondom de kap van beschermde 
bomen. Wanneer een boom op de beschermde bomenlijst staat mag iedereen 
ervan uit gaan dat deze ook beschermd wordt. Wel of niet kappen zal de ene 
keer een economische en de andere keer een ruimtelijke keuze zijn, of een 
combinatie van beide. Besluiten en keuzes over geld en ruimtelijke 
ontwikkelingen horen onzes inziens bij de raad. 

Wanneer de raad, alles afwegende, besluit een boom niet meer te beschermen, 
dan kan pas een kapvergunning worden aangevraagd. 

Vandaar onze 2e vraag:

2. Kan het college een voorstel voorleggen aan de raad waarin bovenstaand 
vergelijk wordt gemaakt? 

Wij zien de beantwoording van deze 2 vragen graag tegemoet tijdens het forum 
van 19-9-2022 bij agendapunt ‘vragen aan de portefeuillehouders’.

Daarnaast verzoeken wij het college geen kapvergunning af te geven zodat de 
raad de mogelijkheid heeft in de raad van donderdag 29-9-2022 haar 
bestuurlijke instrumenten te kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet,

namens De Onafhankelijken
René van den Hoogen
06-27188089
Renatus@wxs.nl

www.onafhankelijkenoudewater.nl
info@onafhankelijkenoudewater.nl

e na hankelijken ude ater D O f O w     v  1        ankrekeningnummer   5   K K: 4048 406 B : NL32RABO 03 2 3090 08


