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Onderwerp:

Bezwaarschrift Omgevingsvergunning 2019-079062
Het kappen van 3 coniferen Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht

Geacht college,
Bij deze tekent de Stichting Vrienden van Duivendrecht, hierna te noemen: ‘Stichting’ bezwaar aan
tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van drie grote coniferen bij het voormalige
politiebureau aan de Rijksstraatweg nummer 56 in Duivendrecht.
De vergunning is door u verleend op 9 januari 2020 en via publicatie in het huis aan huis weekblad
Ouder-Amstel en op de website van de gemeente Ouder-Amstel op 22 januari 2020 aan inwoners en
belanghebbenden bekend gemaakt.
Als Stichting benadrukken wij, dat ondanks een groenbeleidsplan, de uitgesproken goede voornemens
van raad en college de afgelopen jaren, de uitvoering van het beleid in Ouder-Amstel onvoldoende
gericht is op het behoud van zoveel mogelijk bomen en het laten toenemen van het bomenbestand. Dit
getuigt niet van het serieus nemen van de inwoners van Duivendrecht en dat stelt ons teleur.
Onderstaand gaan wij 1.) inhoudelijk in op de gronden van ons bezwaarschrift en
2.) verzoeken wij de aanvrager, Politie Amsterdam, gedurende de periode dat het bezwaarschift in
behandeling is, geen gebruik te maken van de vergunning.
De gronden van het bezwaarschrift
De drie coniferen hebben een waarde van 55 punten. Dat betekent dat op grond van het door u
gevoerde groenbeleid de vergunning had moeten worden geweigerd.
De aanvrager stelt dat er twee redenen waarom de drie coniferen een gevaar zijn:
1. De coniferen groot, hoog en op leeftijd zijn;
2. De bomen maken de entree en de zijde van het pand donker waardoor al enkele inbraakpogingen
zijn gedaan
In het ‘adviesformulier aanvraag omgevingsvergunning’:
Ad 1. Ontkracht u de redenen van formaat en leeftijd van de bomen door de constatering dat de bomen
nog een levensverwachting van 10-20 jaar hebben;
Ad 2. Stelt u dat de bomen voor een onveilige situatie zorgen. Dat de onderbouwing van deze
‘gevaarlijke situatie’ zwaarder weegt dan de belangen vermeld in de Bomenverordening zoals o.a.
de natuur- en milieuwaarden wordt op geen enkele wijze adequaat door u beargumenteerd.
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Daarnaast wordt op geen enkele wijze uiteengezet of sprake is van een serieus inbraakrisico in dit
al meerdere jaren zeer beperkt in gebruik zijnde pand. Als al sprake is van verminderde lichtinval
waardoor inbrekers minder zichtbaar zouden zijn, kan dat eenvoudigweg worden opgelost door de
bomen iets op te snoeien of het pand van nachtelijke verlichting te voorzien. Ook kan de locatie als
‘anti-kraak-werkruimte’ intensiever in gebruik worden genomen, waardoor het inbraakrisico
afneemt. Ter informatie is in bijlage 1 met enkele foto’s de situatie in beeld gebracht.
Behoud van bomen en groen
Verwacht mag worden dat bij welk verzoek of fysieke ingreep, het behoud van bomen voorop staat.
Immers, slechts zo kunnen beeldbepalende bomen uitgroeien tot historische bomen. Daarvan zijn er
slechts weinig in Duivendrecht. Dit is mede veroorzaakt door het nogal rigoureuze kapbeleid van de
afgelopen decennia. Wij roepen u dan ook op werk te maken van de uitvoering van een beleid dat zich
richt op het tot ontwikkeling laten komen van historisch groen.
Wij willen u er ten overvloede op wijzen dat behoud van bomen om gezondheidsredenen van groot
belang is. Bomen dragen bij aan een schonere lucht. En dat is geen overbodige luxe in het door
snelwegen omgeven Duivendrecht. Bomen leveren bovendien een bijdrage aan de vermindering van het
broeikaseffect. Hoe ouder en dus hoe groter de bomen, des te groter is de opnamecapaciteit van fijnstof
en CO2. Bovendien leveren bomen een positieve bijdrage aan de leefkwaliteit, namelijk aan de beleving
van de woonomgeving. Dat geldt juist ook hier.
Wat vraagt de Stichting?
De verlening van de omgevingsvergunning is in strijd met het motiveringsbeginsel. Op grond daarvan
verzoeken wij het bezwaar van de Stichting gegrond te verklaren. De omgevingsvergunning is zonder
creativiteit en zonder rekening te houden met het groenbeleid behandeld en er is met weinig respect
voor de opvattingen van de Duivendrechters voorbij gegaan aan het behoud van het groene en
kleinschalige karakter van het dorp. Het is niet onderbouwd dat de kap van genoemde bomen
noodzakelijk is. De Stichting heeft in deze brief diverse suggesties gedaan over een gewijzigd plan dat de
kap van deze bomen overbodig maakt en is uiteraard bereid verder mee te denken.
Gelezen bovenstaande verzoeken wij u 1.) ons bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning te
vernietigen. Daarnaast verzoeken wij 2.) aan de Politie Amsterdam, ter voorkoming van verdere
juridificering en onnodige verspilling van overheidsmiddelen door een ‘voorlopige voorziening’ aan te
vragen bij de rechtbank Amsterdam, gedurende de behandeling van het bezwaarschrift, geen gebruik te
maken van de vergunning.
Tot slot
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 raadplegen op onze
website. Deze zijn ook te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel.
Hoogachtend,
mw. Niek Heering

mw. Ans Quirijnen – Cocx
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Bijlage 1 Situatie in beeld van de drie coniferen bij de Rijksstraatweg 56 te Duivendrecht
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