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Onderwerp: zienswijze kapvergunning voor drie populieren Begoniastraat
Geachte College,
In het Weekblad voor Ouder-Amstel van woensdag 13 oktober 2010 wordt bekend gemaakt, dat een
kapvergunning voor drie populieren aan de Begoniastraat is aangevraagd. 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 aangehouden
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
daadwerkelijk serieus nemen van de inwoners van Duivendrecht. Dat stelt ons 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.
De Stichting stelt het enerzijds zeer op prijs dat u ons voorafgaand aan de publicatie telefonisch op
de hoogte heeft gebracht van deze op handen zijnde aanvraag. Anderzijds stelt het ons teleur dat u
desondanks voorbij gaat aan de door de Stichting in het recente verleden herhaaldelijk aangehaalde
bezwaren aangaande het kappen van bomen in Duivendrecht.
Kortom, wij constateren dat, hoewel nu ook de politieke wil er is, hier in de praktijk nog steeds
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 drie populieren Begoniastraat
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 de aanvrager de vergunning te
onthouden.
Ingaande op de noodzaak: zijn de bomen ziek? Zo niet, welke andere reden maakt de kap
noodzakelijk? Is er een vergunning aangevraagd om te bouwen op de plek, waar de bomen staan?
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Er is sprake van een verplichting om te herplanten. Er staan nu volwassen bomen. Worden er bomen
van een behoorlijk formaat terug geplant en wanneer gebeurt dit?
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.

Verder vragen wij ons af, hoe er na het invoeren van de WABO nog sprake kan zijn van een aanvraag
voor een kapvergunning. Heeft de Gemeente dan zo lang gewacht met de publicatie van de
aanvraag? Er zou na 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden om te
mogen kappen. De omgevingsvergunning kent een termijn voor zienswijzen bij de aanvraag van zes
weken. Dat geldt voor alle aanvragen, dus ook als het alleen kap betreft. Dus ook op basis van de
nieuwe wet staat de termijn van zes weken. Hierdoor wordt een aanpassing in de kapverordening
overbodig. De daarin opgenomen termijn komt van rechtswege te vervallen en hoeft in de nieuwe
verordening, die voor 2011 is aangekondigd, niet meer te worden opgenomen.
Wij verzoeken u dan ook met klem niet over te gaan tot het afgeven van een kapvergunning voor
drie populieren op de Begionastraat en de aanvrager(s) te adviseren zich aan de wettelijke kaders te
houden.
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
www.vriendenvanduivendrecht.nl onder de button ‘Algemeen’.
Hoogachtend,
Dolf van Muijden
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