Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

Aan het College van B&W van Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk a/d Amstel
Verzonden per email aan: gemeente@ouder-amstel.nl

Duivendrecht, 29 juni 2010
Onderwerp: zienswijze kapvergunning voor twee lindes aan het Kerkplein met de nadere
plaatsaanduiding: naast kluis 55 en t.o. kluis 5/6.
Geachte College,
In de Amstelgids van woensdag 16 juni 2010 wordt een aanvraag gedaan voor een kapvergunning
voor twee lindes aan het Kerkplein. Via dit schrijven geven wij u als Stichting Vrienden van
Duivendrecht hierop onze zienswijze.
Groenbeleid
Wederom benadrukken wij als Stichting Vrienden van Duivendrecht, dat, ondanks een nieuw
groenbeleidsplan, de uitvoering van het beleid in Ouder-Amstel nog steeds niet gericht is op het
behoud van zoveel mogelijk bomen, het laten toenemen van het bomenbestand en het serieus
nemen van de inwoners van Duivendrecht. Dat stelt ons wederom zeer teleur.
Steeds weer moeten wij als inwoners van Duivendrecht tegen ongewenste, onnodige en zeer
onzorgvuldig ingediende bomenkap aanvragen zienswijzen indienen. Dat werkt zowel voor de
gemeente als voor de inwoners van Duivendrecht contraproductief. Het zou veel effectiever zijn als
de gemeente de inwoners niet alleen proactief betrekt, maar ook de kaders naleeft die door de
wetgever (Algemeen wet bestuursrecht; Awb) en door de lokale overheid (nota ‘Burgerparticipatie
op Maat’) zijn gesteld.
Zoals u bekend is, willen de inwoners van Duivendrecht dit dorp groen en kleinschalig houden. Dit
gedachtengoed is inmiddels door alle politieke partijen geadopteerd en heeft een plek gevonden in
het coalitieakkoord. Helaas moeten wij constateren dat, hoewel nu ook de politieke wil er is, hier in
de praktijk onvoldoende inhoud aan wordt gegeven. Ook in dit geval. Met iets meer liefde voor het
groen, prioriteit voor het behoud van bomen en groen, respect voor de wensen van de inwoners en
de geldende wettelijke kaders werkt alles veel effectiever.
Kapvergunning lindes op het Kerkplein
Inhoudelijk kunnen wij hierop geen reactie geven vanwege het simpele feit, dat de noodzaak tot
kappen niet naar behoren is aangetoond. Daarom verzoeken wij u aanvrager de vergunning te
onthouden.
Ingaande op de noodzaak: kennelijk wil de aanvrager (NS Vastgoed? of ProRail?) de faciliteit om
fietsen te stallen uitbreiden. Hiertegen verzetten wij ons in principe niet. Wel tegen de richting van
de uitbreiding. Beter kan de aanvrager voor de uitbreiding de plek links onder de sporen
hergebruiken, waar nog maar kort geleden de fietsenrekken zijn verwijderd en waar nu een hekwerk
als afscheiding staat. Daar staan de fietsen dichter bij de opgang en is er betere sociale controle. Ook
kan het bomenlaantje Dolingadreef (de oude busbaan) gehandhaafd worden.
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De wijze van uitbreiden van de stallingsvoorziening is ons nog onduidelijk. Er is namelijk nog geen
vergunning aangevraagd en ter inzage gelegd.
De bouwmaterialen, die al een paar maanden op het Kerkplein en de parkeerplaatsen liggen
opgeslagen, zijn bestemd voor vergunningplichtige bouwwerken. Zie hiervoor de Woningwet en het
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.
Procedurele onnauwkeurigheden
Los van ons het verzoek de vergunning af te wijzen, informeren wij u over de volgende procedurele
onnauwkeurigheden.
De Awb stelt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op zes weken en niet op twee
weken, zoals in de bekendmaking gesteld.
Awb: Artikel 3:16
1.De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld
in afdeling 3.3, bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald.

Zoals bovenvermeld schrijft de Awb voor, dat relevante stukken ter inzage gelegd worden en als
hiervan wordt afgeweken dat wordt aangegeven. Aan beiden is geen gevolg gegeven.
Awb: Artikel 3:11
1.Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.
2.Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond
daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan.

Tenslotte dient de aanvrager te worden gewezen op de omstandigheid, dat het kapseizoen voorbij is
en dat van een vergunning, mocht u deze ondanks onze zienswijze verlenen, eerst in het volgende
kapseizoen gebruik gemaakt kan worden.
Wij verzoeken u dan ook met klem niet over te gaan tot het afgeven van een kapvergunning voor
twee lindes op het Kerkplein en de aanvrager(s) te adviseren zich aan de wettelijke kaders te houden
en een aanvraag voor het bouwen van een fietsenstalling op de ons voorgestelde, daarvoor
oorspronkelijk bedoelde plaats in te dienen.
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en kleinschalig
houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten downloaden op
http://vriendenvanduivendrecht.webklik.nl onder de button ‘Algemeen’.
Hoogachtend,
R. van Muijden

mw. Ans Quirijnen – Cocx
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Cc. behandelend ambtenaar mw. J. Bijleveld (verzonden per email aan bijleveld@ouder-amstel.nl)
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