
Verzonden: woensdag 11 januari 2023 10:00 

Aan: 'Bosma, Menso' 

Onderwerp: FW: Oudewater kap plataan 

Beste Menso, 

Wil je dit bericht aan de raadsleden sturen? 

Het gaat om de reactie van de Bomenstichting op mijn vraag of de stichting geadviseerd heeft over 

de plataan en zo ja of de 

stichting de conclusie van deelt dat er niets anders opzit dan de boom te kappen. 

Dat beweerde E een en andermaal tijdens fora. (geanonimiseerd)

Daarnaast nogmaals het bewijs dat ook wethouder onwaarheden verspreidt over de gang van zaken. 

Ik hoop dat de raadsleden hun controlerende taak serieus nemen en de wethouder en het raadslid 

E hierop aanspreken. (geanonimiseerd)

Beste - 

Als de journalist contact opneemt met mij dan kan ik vertellen dat ik contact heb gehad met 

deze mijnheer, en dat vervolgens N- 21s contactpersoon van de Bomenstichting- 

telefonisch contact heeft gehad met deze mijnheer. 

Mogelijk is er iemand anders betrokken geweest van een bomenstichting (er zijn veel lokale 

stichtingen, geen idee hoe dat in jullie omgeving is) maar dus zeker niet met de landelijke 

Bomenstichting. Er is dus geen advies geweest over een specifieke boom (plataan) aan het 

raadslid. En ik vind het vreemd dat het raadslid stelt dat dit wel het geval is. 

Kun je hem niet vragen het advies te overleggen? Als wij een advies geven vanuit de 

Bomenstichting dan is het op ons briefpapier, en meestal is het zo dat ik check wat er de 

deur uitgaat. Dat zal hij dus niet kunnen overleggen. 

Groet, 

m 

Beste - 

-heeft de uitspraak zeker niet gedaan namens de Bomenstichting. Hij zou ook 

nooit uitspraken doen over bomen die hij niet heeft gezien, vertelde hij. Hij zei dat hij 

probeert om mensen processen te laten doorzien en verwijst naar Handboek Bomen. Hij 

is directeur van het Norminstituut Bomen dat Handboek Bomen uitgeeft (commerciële 

club die handvatten geeft voor juiste omgang met bomen). Hij heeft het raadslid 



telefonisch geïnformeerd over procedures, BEA's ea onafhankelijk onderzoek etc. 29 juni 

j. (ergens tussen 18.00 uur en 19.25 uur). 

Kortom, er is contact geweest over de lindebomen, maar niet over de plataan. We 

hebben dus geen uitspraak gedaan over de kapvergunning van de plataan. 

Succes met jullie inspanningen voor de bomen in Oudewater! Zoals gezegd, als iemand 

(met een beetje verstand van bomen) bereid is contactpersoon te worden voor de 

Bomenstichting, dan verloopt het contact met ons wat directer. Maar anders is de 

Bomenstichting ook te allen tijde bereid om jullie te steunen. Is het wellicht handig in te 

schrijven voor de nieuwsbrief (gratis) of om donateur te worden van de Bomenstichting? 

Donateur zijn kost slechts minimaal 30 euro per jaar, je ontvangt dan onder andere een 

mooi vormgegeven en inhoudelijk interessant blad van ons tweejaarlijks (in de zomer en 

in de winter). 

Hartelijke groet, 


