JIS-nummerBZ.1.0B.03BZ
00'1tot en met 060
Adviesvan de Bezwaarschriftencommissie
naaraanleiding
van de bezwaarschriften
van de
hiernagenoemdebezwaarden,
gerichttegenhet namenshet collegevan burgemeester
en
wethouders
genomenbesluitvan 13 augustus2008 tot hetverlenenvan een vergunning
aan
het Ontwikkelingsbedrijf
GemeenteAmsterdamvoor het kappenvan 226 bomenLn het
verplanten
van 3'l bomenin het Beatrixoark

Aan het collegevan burgemeester
en wethouders,
1.

Inleidingen procesverloop

Brybesluitvan 13 augustus2008 is namenshet collegevan Burgemeester
en Wethouders
van de gemeenteAmsterdamdoor het HoofdVergunningen
en Vastgoedvan de Dienst
llilieu en Bouwtoezicht
aan hei Cntwikkelingsbedi'ijf
Amstei'dam
eenvergunning
onder
voorwaarden
verleendvoor het kappenvan 226 bomenen voorhetverplaatsen
van 3t
bomen.Het besluittot verleningvan de vei"gunning
werdgepubliceerd
op de websitevan de
DienstMilieu-en BouMoezicht.
Tegendit besluitis bezwaargemaaktdoor:
1. A.J.H.Mante,Beethovenstraat
14S-4
2. De Vereniging
'princesse'
van Eigenaren
3. J.L.P.Bovenkerk-Burger,
Beethovenstraat
125lV
4. De Bomenstichting,
statutairgevestigdte Utrecht
5. De Vereniging
BeethovenstraaUParnassusweg
6. Het lVN,afdelingAmsterdam
7 t/m21. Bev,roners
van het flatgebouwBeatrix,wonendeBeethovenstraat
139- i45
22. R.J.Sikkel,Beethovenstraat
153-ll,namensde bewonersvan hetgebouwparkhove
23. Het bewonersplatform
Zuidas
24. De Vereniging
Vriendenvan het Beatrixpark
25 um 40. De Verenigingvan EigenarenoMEGA, Beethoven
straat123- 12g
g-S/voor
41. W. Aaltenen J.M.van Eendenbrug,
C Dopperkade
42 A.C.E.van der Voort,Stadionkade
2 lll
gb
43. E.D.M.van Leeuwen,Corellistraat
44. D.H.J.de Jongh,Stadionkade
5 ttl
'10tl
45.G. Blochen H. Bloch-Vorst,
Stadionkade
46. H. van Schie,Beethovenstraat
101b
g5 lll
47. J. Hendriksz,
Beethovenstraat
48. E. VerrijnStuart,Stadionkade
4
49. J. Moolenaar,
Beethovenstraat
91 |
g1 |
50. H. VerhulstBeethovenstraat
51. E de Wit, Stadionkade
88 |
g5 |
52. dhr/mwVan den Bosch,Beethovenstraat
53. K. Weeirers,Stadionkacie
i I
54. E M Michielsen,
Gerritvan der Veenstraat30
55. M. Tonsbeek,De Boelelaan
347
56. A.E. Arnout,Beethovenstraat
225
57. M. Nefkens,Beethovenstraat
111
58. M K.R.Mens,Schubertstraat
84
59. M. Sijmonsbergen,
Olympiaweg
16 r
60. B. Rdhl,Beethovenstraat
93 V
De bezwaarschriften
zijndoorde bezwaarschriftencommissie
(hierna:de commissie)
behandeld
op de hoorzitting
van '14oktober2008.In hetverslagvan de hoorzitting,
dataan
dit adviesis gehecht,is aangetekend
wie van de bezwaarden
op de hoorzitting
is
verschenenNamenshetcollegevan burgemeester
en wethouders
verschenenmr N.S.-.
Koeman,advocaat,
dhr H A Lesmeister
van het Ingenieursbureau
Amsterdam,
de herenH.
Bartels,G Lommersen W. Gribnauvan het projectbureau
Zuidas,en dhr R. van den Broek

mevrouwJ. van
verscheen
Namensvergunninghouder
van de DienstMilieuen Bouwtoezicht,
den Bosch.
namensB&Ween
projectmanager
Beethoven
Op 21 oktober2008stuurdede assistent
vragen.Dezereactie
opgekomen
van op/nade hoorzitting
naderereactiein naaraanleiding
geboden
gelegenheid
hieropbinnen
de
en hen werd
toegezonden
werdaan de bezwaarden
gebruik
gemaakt.
kwamentwee
geen
Wel
gelegenheid
werd
Van deze
een weekte reageren.
waarin
hijzijn
bezwaren
Arnout,
de
heerA.E.
van
binnen
brievend.d. 15 februari2009
naarde standvan dat moment.De inhoudvan deze brievenis bij de
specificeerde
van de bezwarenmeegenomen.
beoordeling
de
Vriendenvan het Beatrixpark,
diendende Vereniging
Hangendede bezwarenprocedure
het
in
tot
verzoek
een
Beethovenstraat-Parnassusweg
en de Vereniging
Bomenstichting
besluit
van het bestreden
de schorsing
inhoudende
voorziening,
treffenvan een voorlopige
bij
uitspraak
de
verzoeken
wees
voorzieningenrechter
totdatop de bezwarenis beslist.De
van 4 november2008af.
van de bomen.Op verzoek
Op 10 november2008is begonnenmet het kappenen verplanten
op I april2009een kaart
Amsterdam
van de commissieheefthet Ingenieursbureau
waaruitblijktwelkebomenzijngekapten welkeverplant.Daaruitblijktdat
aangeleverd
werdverleend,
ongeveerde helftvan het toiaalaantalbomenwaarvoorde kapvergunning
beschrijft,
verplantplicht
een
vergunning
inmiddels
is gekapten dat allebomenwaarvoorde
werdenverplant.
Zuidasontvingde commissiein januari2009nog de
Van de zijdevan het projectbureau
was beslotende kap van de overigebomente doenplaatsvinden
mededeling
dat inmiddels
"justin time"-uitgangspunt,
dat wil zeggenzodrade geplande
volgenshet zogenaamde
maken.
dat noodzakelilk
werkzaamheden
2.

Ontvankelijkheid

is het volgendevan belang.
van de ontvankelijkheid
Ter beoordeling
ziet,is nog nietgekapt.Dat
Een grootdeelvan de bomen,waaropde kapvergunning
bij de kapvergunning
als belanghebbend
betekentdat, indienen voorzoverde bezwaarden
btjhen nog steeds
(ziehierna),een voldoendeprocesbelang
kunnenwordenaangemerkt
aanwezigis.
die bezwaarhebben
De commissieis van oordeeldat de rechtspersonen/organisaties
belanghebbendevereiste.
aan
het
gemaaktallevoldoen
kunnenwordenaangemerkt,
als belanghebbenden
De vraagof de omwonendebezwaarden
van de Afdeling
aan de handvan de jurisprudentie
heeftde commissiebeantwoord
bij een
van de Raadvan State,waaruitvolgtdat belanghebbenden
bestuursrechtspraak
personen
hen
die
een
zijn:de naiuurlijke
vaireen kapvei'gunnrng
besiuitioi veriening
van anderen.
persoonlijk
aangaandbelanghebben,dat zich in voldoendemateonderscheidt
van de te
geringe
wonen
afstand
op
die
hen
voor
bij
bat doetiicf,,vbtgensvasterechtspraak,
(op
woning
vanuit
hun
daarop
en/of
die
100
meter)
maximaal
kappenbomen(opongeveer
hebben.
zicht
direct
maximaal200 meter)
die bezwaarmaakten,
dat een deelvan de omwonenden,
De commissieheeftgeconstateerd
dan wel
werdverleend,
wonenbinnen100metervan de bomenwaaryoorde kapvergunning
kan wordengeachtdat zij vanuithun woning(op maximaal200meter)
dat nietuitgesloten
daaropzichthebben.
zijnaangeduidmet de nummers41
die hierboven
Ditgeidtevenwelnietvoorde bezwaarden
zij een eigente onderscheiden
gebleken
dat
is
niet
tot Jn met 55 en 57 tot en met60. Ook
niet-ontvankelijk
bezwaarden
u
deze
adviseert
De
commissie
persoonlijk
belanghebben.
besluitkunnen
het
bestreden
bij
als
belanghebbenden
niet
zij
omdat
bezwarente verklaren,
belanghebbend.
zij
wel
acht
maakten
die
bezwaar
omwonenden
gelden De overige

Aangezienallebelanghebbenden
tijdigbezwaarhebbengemaaktkunnenhun bezwaren
inhoudelrlk
wordenbeoordeeld
Tervoorlichting
van de bezwaarden
die nietontvankelijk
wordengeacht,merktde commissie
op dat hun bezwarenin overuvegende
mateoverlappen
met die van de bezwaarden
die wel
ontvankelijk
zijn.Dat betekentdat hun bezwarenlangsdie weg tochinhoudelijk
aan de orde
zullenkomen.

3.

Bezwaren

Zakelijksamengevat
komende bezwarenop het volgendeneer:
r
r
a.

b.

c.

.

.

.

r
.

.

4.

De bezwaarden
zijnnietin de gelegenheid
geweesteen zienswijze
in te dienen,
zodatde vergunning
nietzorgvuldig
is voorbereid(art4:BAwb).
De kap is in strijdmet het Uitvoeringsbesluit
Beethoven.
Meerspecifiek:
ten onrechteis in de vergunningaanvraag
r.rermeld
dat deze zou zijngedaanten
behoevevan de uitvoering
van fase 1 van het Uitvoeringsbesluit
B'eeihoven,
omdat
fase 1 nietinhoudtde voorgenomen
bouwvan kantorenvoorAkzoNobelen Allen&
Overy,
doorde (wijziging
in de) planningvan de werkzaamheden
kan geenjuisteinvulling
wordengegevenaan de gemaakte"groenvoor rood-afspraak"
de toegezegde
compensatie
is daardoorte ver naarde toekomstgeschoven,
zodathet
herplantingsvoorschrift
in de vergunning
te vaag en te onbepaaldis; hierdientmeer
zekerheidte wordengegeven.
er ziin nog geen bouwvergunningen
aangevraagd
voorde parkeergarage
en de
kantorenen het is de vraagof dezevergunningen
uiteindelryk
verlebndiullen worden,
zodatnog onzekeris of kappen(in dezeomvang)wel noodzakelijk
is en de kap
voortr.ldig
is.
Er had op grondvan de natuurtoets
Beethoven
een ontheffing
op grondvan de Floraen Faunawetvoordiversediersoorten
moetenwordenaangevraagd.
Er doenzich
geen dwingenderedenenvan openbaarbelangvoor,op grondwaarvande ontheffing
verleendzal kunnenworden.
Het planvalt binnende Hoofdgroenstructuur
van de gemeenteen functiewijzigrngen
dienente wordenvoorgelegd
aan de Technische
Adviescommissie
Hoofdgroe
nstructu
ur (TAC).
De vernietiging
van groenleidttot een vergrotingvan de fijnstofoverlast
tgv verkeer
op de 410, zodatde luchtkwaliteitseisen
nietnageleefdzullenkunnenworden.Ook
de geluidsoverlast
zal toenemen.
De kap leidttot een onaanvaardbare
aantasting
van de natuurwaarden
van het
gebieden van natuur-,landschapsen stadsschoon.
Het merendeelvan de bomenstaatop de trottoirsvan de prinseslrenestraaten in
het taludvan de Beethovenstraat.
Er moetvolgensde Inspraakverordening
inspraak
plaatsvinden
overde herprofilering
van de Prinseslrenestraat,
zodatde
kapvergunning
ook zo bezienprematuuris verleend.
De kapvan een aantalspecifiek
aangeduide
bomenis nietnodigom de geplande
bouwwerkzaamheden
te kunnenuitvoeren.
Feitenen omstandigheden

Verleningvan de kapvergunning
is geschiedin verbandmet de realisatie
van de eerstefase
van het projectBeethoven,
dat deeluitmaaktvan de herinrichting
van de Zuidas.Het
Uitvoeringsbesluit
Beethoven
voorzietin de nieuwbouw
van het NicolaasLyceum,platform
21 (voormalig
DesignMuseum),30.000m2 woningbouw
en 30.000m2 kantoren.In de eersre
fase Beethoven
vallende bouwvan kantorenvoorAkzoNobelen Allen& Overyen van een
parkeergarage.
ondergrondse
De kapvergunning
is medeaangevraagd
in verbandmet het
kunnenverleggenvan ondergrondse
leidingenen kabels.

q

Juridischkader

van de
zaakwordtgevormddoorde Kapverordening
Hetjuridischkaderin de onderhavige
gemeenteraad
1
oktober
op
op
dat
de
merkt
gemeenteAmsterdamuit 1964.De commissie
2008heeftvastgesteldKrachtenshet daarinopgenomen
2008de Bomenverordening
geblevenop de hieraan de orde
vantoepassing
is de oude Kapverordening
overgangsrecht
zijndebezwaren.
bepaalt.
Artikel2, eerstelid,van de Kapverordening
te
en Wethouders
een houtopstand
van Burgemeester
zondervergunning
Het is verboden,
vellen,andersdan bijwijzevan dunning.
bepaalt:
Artikel5 van de Kapverordening
slechtsweigerenin het belang
kunnende vergunning
en Wethouders
1. Burgemeester
of om andere
of stadsschoon
van het natuur-,Iandschapsvan de handhaving
redenenvan milieubeheer.
woi'denbeschermd,
welkedooi'dezeveroi'dening
vande belangen,
2. Ter bescherming
wordenverbonden.
voorschriften
kunnenaan de vergunning
6.

Overwegingen

verleende
tegende ondervoorwaarden
ingebracht
Aan de ordeis de vraagof de bezwaren,
van 31 bomenin het
voorhet kappenvan 226 bomenen het verplanten
kapvergunning
of wijzigingvan dezevergunning.
dienente leidentot eenintrekking
deelgebied
Beethoven,
van dezevraagoverweegtde commissieals volgt.
Ter beantwoording
Het
wordtgevormddoorartikel5, eerstelid,van de Kapverordening.
Hettoetsingskader
of
is slechtsmogelijkom redenenvan natuur-,landschapsweigerenvan de vergunning
Indiengeenvan dezeredenenzich
stadsschoon
of om andereredenenvan milieubeheer.
Indieneen of meervan dezebelangen
wordenverleend.
voordoet,moetde kapvergunning
*
Alsdan
te weigeren.
verplicht
- de vergunning
niet
geding
en
is, bentu bevoegd
wel in het
met
de
het
belang
dat
tegen
genoemde
te
wegen
belangen
af
hiervoor
dientu de
is gediend.
vergunningverlening
bezwaren
Ten aanzienvan de procedurele
ten onrechtezou
Een aantalbezwaardenheefterop gewezendat de vergunningaanvraag
van
het
Uitvoeringsbesluit
eerste
fase
gedaan
van
de
ten behoeve
vermeldendat deze is
en Allen& Overydaarvangeendeel
van AkzoNobel
omdatde kantoren
Beethoven,
zoalsook namensuw collegeis
uitmaken.De commissiesteltvastdat dit Uitvoeringsbesluit,
planningen
is.Van de daarinopgenomen
beleidsdocument
betoogd,een buitenwettelijk
Dit bezwaarvormtgeen
is,wordenafgeweken.
of wenselijk
faseringkan,als dat noodzakelijk
te herzien.
aanleiding
te adviserenhet besluittot vergunningverlening
Ook het bezwaardat geen ontheffingop grondvan de Flora-en faunawetis verleend,kan
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2008verleend.
op het
is gebodentot het gevenvan eenzienswijze
Het bezwaardat geengelegenheid
tot het
kan evenminslagen;hetvoornemen
van de kapvergunning
tot verlening
voornemen
behoeftnietter inzagete wordengelegd.
verlenenvan een kapvergunning
van de
over de herprofilering
geldtvoorhet bezwaardat nog geeninspraakronde
Ditzelfde
waaruit
geen
in
de
Kapverordening
bepaling
Er is
had plaatsgevonden.
Prinseslrenestraat
om dezeredenzou kunnenwordengeweigerd.
voortvloeit
dat de vergunning
van de technische
Het bezwaardat ten onrechtegeenadviesis ingewonnen
(TAC),omdathet plan(althanshet meestoostelijke
Hoofdgroenstructuur
Adviescommissie
(HGS)kan ook
zou vallenbinnende Hoofdgroenstructuur
deelvande Prinseslrenestraat)
had of zou moetenwordengeweigerd
datde kapvergunning
nietleidentot de conclusie

De commissieheefthet bevoegdgezagop dit punt na de hoorzitting
naderbevraagd.Blr.1kens
de reactievan 21 oktober2008was er reedsadviesaan de TAC gevraagdvoorhet oostelijk
plandeelBeethoven.
De TAC werdin oktober2008 aanvullend
verzochtzich uit te latenover
de werkzaamheden
aan de Prinseslrenestraat,
zodatde betrokkenheid
van de TAC
inmiddels
is verzekerd,
Ten aanzienvan de inhoudeliike
bezwaren
Algemeen
Bezwaarden
zijnvan oordeeldat de kap eenonaanvaardbare
aantasting
vormtvan de
natuurwaarden
van het gebieden dat het belangwaarvoorde vergunning
is aangevraagd
minderzwaarwegend
is dan het belangom die natuurwaarden
in standte houden.Voortsis
aangevoerd
dat de kap prematuur
is omdatde bouw nogop zichlaatwachtenen omdat
verdernog onzekeris of de bouw,waarvoorde kap noodzakelijk
zou zijn,wel doorgaat
(althansin de in het Uitvoeringsbesluit
voorzienevorm).Bezwaarden
vindenverderdat te
onzekeris dat compensatie
met nieuwgroendaadwerkelijk
zal plaatsvinden
en dat die
compensatie
te ver in de toekomstis gepland.Van een aantalspecifieke
bomenis betoogd
dat deze in verbandmet de werkzaamheden
niet hoevente wordengekapt.Ten slotte
hebbensommigebezwaarden
veruezennaarde luchtkwaliteitseisen
die voorhet gebied
(gaan)geldenen gestelddat de kap bijdraagt
aan een afnamevan de luchtkwaliteit
en een
toenamevan de geluidsoverlast.
De commissieoverweegtals volgt.
De kapvergunning
is onderdeelvan een reeksvan besluiten
met betrekking
tot de verdere
ontwikkeling
van de Zuidas.In eerderebesluitvorming,
die in dit verbandnietter toetsing
staat- de commissienoemtals belangrijke
voorbeelden
de visieZuidasuit2001 en het
Structuurplan
Amsterdam2003- is de principidlekeuzevoor ontwikkeling
van het deelgebied
reedsgemaakt.Medegeletop de omringende
onderzoeken
- de commissienoemthet
boomonderzoek
voor de Zuidasen de NatuurtoetsBeethoven- is zij van oordeeldat u aan
de daarmeegemoeidebelangeneen zwaarwegender
belangheeftmogentoekennendan
aan het belangvan behoudvan de in het gedingzijndenatuurwaarden.
Bezwaarden
hebbeneropgewezendat onzekeris of de ontwikkeling
van het project,zoals
dat is beschreven
goedgekeurde
in het doorde gemeenteraad
Uitvoeringsbesluit
Beethoven,
wel doorgangzal vinden.De commissiesteltin dit verbandvastdat de keuzevoorde in het
deelgebied
onderte brengenfunctiesen de verhouding
tussendie diversefunctieseen harde
keuzeis Daarvanis dusvernietafgeweken
en er is geengeredeaanleiding
te
veronderstellen
dat dit in de toekomstwel zal gebeuren.Wijzigingen
in de planningen
faseringen het gegevendat (bouw)vergunningtrajecten
nog nietzijndoorlopen,
doen hieraan
nietaf.
Met betrekking
tot de faseringen omvangvan de kap geldthet volgende.
Inmiddels
is een aanzienlrlk
deelvan de bomenal gekapt,met nameten behoevevan de
bouwvan de parkeergarage.
Omdatdaarmeevolgens(dethansook nog gehanteerde)
planningbinnenafzienbare
tijdeen aanvangzal wordengemaakt,vindtde commissiedat niet
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De vergunning
werdverleendvoorhet kappenin de periodemediowinterseizoen
2008-2009.
Namensuw collegeis de commissie
meegedeeld
dat inmiddels
de intentiebestaatde kap
van de resterende
bomenplaatste doen vindenvolgenshet "justin time"-uitgangspunt,
dat
inhoudtdat de kap steedszal wordengerelateerd
aan de aanvangvan de
bouw(voorbereidings-)werkzaamheden.
De commissieconstateert
dat hiermeein tweeerlei
zin wordttegemoetgekomenaan de belangenvan de bezwaardenHetjust in timeuitgangspunt
brengtimrnersenerzijdsmet zich,dat onnodiglangbraakliggenvan hetterrein
zoveelmogelijkzal wordenvoorkomenen anderzijds,
dat rekeningkan wordengehouden
met eventueletoekomstige
wijzigingen
in de voorgenomen
werkzaamheden
en/ofin de
planningdaarvan.
Met inachtneming
van dit uitgangspunt
kan de vergunning,
ook voorzoverzijzietop de nog
te kappenbomen,in de ogenvan de commissienietals prematuur
wordenbestempeld.

de tijdsbepaling
in de
Geletop het voorgaande
zal de commissieadviseren
2008doorde zinsnede"mediohetwinterseizoen
vergunningvoorwaarden
te doen vervallen
2009"daaruitte schrappen.
van hetgekapteen te kappengroen
Naaraanleiding
van het bezwaardat de compensatie
op de hoorzitting
verwezen
onvoldoende
heeftuw gemachtigde
uitdrukkelijk
is gewaarborgd,
evengrootmoet
dat steltdat het parkoppervlak
in de eindsituatie
naarhet Uitvoeringsbesluit,
zijnals het voorde herinrichting
was.
met betrekking
tot nieuweaanplant
De commissieconstateert
dat de vergunningvoorwaarde
van hetdeelgebied
Beatrix
weergeeft.
dit uitgangspunt
nietduidelijk
Omdatde herinrichting
van het plangebied
zal geschieden
in samenhangmet die van de anderedeelgebieden
nietgoedmogelijk.
Beethoven,
achtzij het opleggenvan een concreteherplantverplichting
voonvaarde
een
verwijzing
wordt
aan
deze
Wel acht de commissiehetwenselijkdat
Beethoven
verwoorde
ultgangspunten
voorhet
toegevoegd
naarde in het Uitvoeringsbesluit
ontwerovan de ooenbareruimte.
Ten aanzienvan de bezwarendie verbandhou,jenmet luchtkwaliieiisen geluidsnoi-men
getroffen
zullenkunnenwordenom
oordeeltde commissie,
datzonodiganderevoorzieningen
erinvoorzietdat hetgekapte
hieraantegemoette komen.Daarbijkomtdatde vergunning
groengecompenseerd
zichrealiseert
dat de terugte
zalworden.Hoewelde commissie
plantenbomennietmeteeneen volwaardige
vande gekapteen te kappenbomen
vervanging
aanleiding
om tot weigering
van de vergunning
zal zijn,vindtzij in dit gegevennietvoldoende
te adviseren.
Noodzaaktot kappenvanspecifiekqenoemdebomen
Ten slottekomt de commissietoe aan een besprekingvan de bezwarendie zich richten
genoemdeen genummerde
bomen,waarvande noodzaaktot kap
tegende kap van specifiek
is bestreden.Na afloopvan de hoorzittingheeftde commissieten aanzienvan allebomen
waarvande noodzaaktot kap door bezwaardenter discussiewerd gesteld,om een specifieke
gevraagd.Met inachtneming
daarvanoordeeltde
van uw vertegenwoordiger
toelichting
commissieals volgt.
Geblekenis dat er bij naderinziengeennoodzaakbestaattot het kappenvan de bomenmet
zal adviseren
dezenummersuitde
nummers115.116.117en 118.De commissie
vergunning
te schrappen.
Met betrekking
tot de bomen145,146,147,148en 149in de tuinvan het NicolaasLyceumis
datzij pas zoudenmogenwordengekaptalsde schoolwerkelijk
in bezwaaraangevoerd
geslooptgaatworden.Eensoortgelqk
ten aanzienvan de
bezwaaris naarvorengebracht
bomenmet nummers186,187,190,209(bijdekerk),155,156en 38 (bijde school),118en
geblekendat dezebomen
115 (bijAs),en 112en I 13 (bUhet convict).Hetis de commissie
nog nietzijngekapt,hetgeenbetekentdat zij gekaptzullenwordenvolgenshet
just in timeuitgangspunt.
De commissiemeentdat daarmeeaande
bovengenoemde
ten aanzienvan dezebomenin voldoendematetegemoet
bezwarentegende kapvergunning
rrrnrll
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dat zij buitenhet te
Ten aanzienvan de bomen183,184en 185is in bezwaaraangevoerd
zij moetenworden
is gemaaktwaarom
bebouwengebiedstaanen dat nietaannemelijk
gekapt.In de namensuw collegegegevenreactied.d.21 oktober2008is gestelddat deze
van kabelsen leidingen,
de
bomenmoetenwordengekaptvanwegehetaan-en verleggen
van de achterllggende
en het bereikbaarhouden
Prinseslrenestraat
aanlegvan de tijdelijke
aangevoerd
dat
In reactiehieropheefteen der bezwaarden
functiesin de Prinseslrenestraat.
waaruitblijktdat deze
is met de vergunningaanvraag,
dezeuitlegnietin overeenstemming
De bezwaarde
zou zijnin verbandmet de aanlegvan kabelsen leidingen.
kap noodzakelijk
gaat
maar
om
een
tijdelijke
het
er
alleen
als
maatregel
achtde kap een onevenredige
De commissiebegrijptde uitlegvan uw vertegenwoordiger
bereikbaarheid
te bewerkstelligen.
anders:betoogdis dat dezebomendienente wordengekaptzowelvoorhet aan-en
Dit
tijdelijke
voorzieningen.
verleggen
van kabels,als in verbandmet de noodzakelijke
van oordeelis datde noodzaakvan kap van dezebomen,anders
betekenidat de commissie

dan ten behoevevan tijdelijke
voorzieningen,
in voldoendematels komenvastte staan.
Verdergeldtook voordezebomendat zij thansnog nietzr.1n
gekapt.
Ten aanzienvan de bomen191(bijde kerk),110,111,114(bryhet convict)en 294,299e1
300 (aanrandvan het park)is aangevoerddalzij
nog niethad-den
hoevente wordengekapt.
De commissiesteltvastdat boom 191,blrykens
de kaart,onderdeeluitmaaktvan de in oe
Prinseslrenestraat
vanwegede aanlegvan kabelsen leidingengekaptebomenen daarom
reedswerdgekapt.De kapvan de bomenbij het convict,zo is de commissieuittelefonisch
ingewonnen
informatie
gebleken,bleeknoodzakelijk
vanwegede werkzaamheden
in verband
met de verplaatsing
van het kinderdagverblryf
Hestia.De commissieachtverderde namensu
Ingenomen
stelling,dat de drie bomenaan de randvan het parkreedsdiendente woroen
qgkaptvanwegegevaarvoorde omgevingbij handhaving
van de bomen,nietonaannemelijk.
Bij het voorgaande
wijstde commissieer nog op dat de h-ierbedoeldebomen,geletop het
hiervooronderalqemeenoverwogene,
op teimijnin elk gevalvoorkap in aanm"erkjng
zouden
zrjngekomen.
Geletop hetvoorgaande
concludeert
de commissiedat de bestreden
kapvergunning
in stand
kan blijven,met dien verstandeclatvier bomendaaruitdienente wordenverr,,)ilderd
omdatis
geblekendat hun kap nietnoodzakelijk
is, en onderaanpassing
van de
vergunn
ingvoorwaarden
als hiernaaanqeqeven.
7.

Advies

Geletop het bovenstaande
adviseertde commissieu:
De bezwaarden,
die op blz.1 van dit advieszr.1n
aangeduidmet de nummers41 tot en met 55
en 57 tot en met 60, nietontvankelijk
te verklarenin hun bezwaren,
gerichttegenhetbesluit
van 13 augustus2008tot het verlenenvan een vergunning
aan het bntwikkeiingsbedrijf
GemeenteAmsterdamvoorhet kappenvan226 bomenen netverplanten
van 3i1bomenrn
het Beatrixpark
Et

I

de bezwarenvan de overigebezwaarden
ten aanzienvan dat besluit:
- gegrondte verklarenten aanzienvan de bomenmet de nummers115tot en met .118en het
besluitop dit puntte herziendoordezebomenuit de vergunning
te verwijderen;
- voor hetoverigeongegrond
te verklaren;
- de motivering
van het besluitaan te passendoor:
r de passagein de vergunningvoorwaarde
(derdeliggendestreepje),
die aangeeftdat
de daargenoemdebomenin het winterseizoen
2008-2009
zullenwordengJkapt,te
wijzigendoordezetijdsbepaling
te doenvervallen;
.
de vergunningvoorwaarde
dat er sprakezal zijnvan nieuweaanplant(vijfde
liggendestreepje)
aan te vullendoordaaraantoe te voegen:", een en'ander
conformde uitgangspunten
die het Uitvoeringsbesluit
Beethoven
geeftvoorhet
ont\,vei'p
van de openbareruimte''.
- het namensde Bomenstichting
en de VerenigingBeethovenstraaVParnassusweg
gedane
verzoektot vergoedingvan de kostenvan bezwaaraf te wijzen,nu de geadviseerdJ
gedeeltelijke
gegrondverklaring
van het bezwaarnietvoortvloeit
uit namensdeze
rechtspersonen
aangevoerde
bezwaren.
Amsterdam,21 april2009
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