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De voorzitter
vooren legtde procedure
opentde hoorzitting.
stel tde commissie
uit.

De voorzitter
geefi,op volgordevan binnenkomst
van de bezwaarschriften
het woordaan
oezwaar0en.
De heerA.J H. Mantelegteen pleitnota
overdie aan ditverslagwordttoegevoegd
en die op
dezeplaatsals herhaalden ingelastdientte wordenbeschouwd.
Sprekeriichtzichop drie
punten:
. Voorkomen
van vroegtrldig
kappen.
o Groencompensatie.
.
Ftjnstofoverlast
als gevolgvan het kappen.
De heerM W Rijnberg,
voorzitter
van de Vereniging
'Princesse',
van Eigenaren
sluitzich aan
bt1hetgeende heerManteheeftgezegd.De heerRijnbergbrengtde volgendepuntenonder
de aandacht:
r Bewoners
van de Princesseflat
gingener van uitdat eerstde schoolzou worden
gesloopt.
Zo stondhet ook in het uitvoeringsbesluit.
.
De bornenmcetenzc lang mogelijkbl!1,,,"n
staanom te rroorkomen
dat er een
braakliggend
terreinontstaat
. Voorde ouderebewonersvan de Princesseflat
zijnde bomenvan grootbelang.
. Allebewonersvan de Princesseflat
kijkenuit op de bomen
De heermr. F.C.S.Warendorf,
vertegenwoordiger
van de Bomenstichting
en de Vereniging
BeethovenstraaUParnassusweg,
legteen pleitnota
overdie aan dit verslagwordttoegevoego
en die op dezeplaatsals herhaalden ingelastdientte wordenbeschouwd.
De heer
Warendorf
brengtnog de volgendepuntenonderde aandacht:
.
Hetverlenenvan de kapvergunning
is prematuur.
.
Hetuitvoeringsbesluit
wordtnietnageleefd.
r Het Beatrixparkbehoorttot de hoofdgroenstructuur.
Hij verwijstnaarde plankaart
'Groenen water20'10'behorende
bij hetstructuurplan
van Amsterdam'Kiezenvoor
stedelijkheid'.
.
De Technische
Adviescommissie
(TAC)had ingeschakeld
moetenworden.
De heerD. van Mourik,penningmeester
van de Vereniging
BeethovenstraaUParnassusweg,
meldtdat hetbestuurvan de vereniging
de heerwarendorfheeftgemachtigd
om de
verenigingte vertegenwoordigen.
De heerP.M.C.Panhuizen,
voorzitter
van het IVN afdeling
Amsterdam,
merkthet volgdeop:
.
HetIVN is een landelijke
vrandel-en vrijwilligersorganisatie
die zichinzetvoorhet
bevorderen
van natuur-en milieubesef
bij een zo breedmogelijkpubliek.
.
De IVNafdelingAmsterdamis sinds1972gevestigd
in hetZuiderpark
o De IVNorganiseert
wandelexcursies
in het Beatrixpark.
Hetparkis uniek.
. Velemensenmakengebruikvan het park.
.
De organisatie
roeptde vergunninghouder
op om te wachtenmet kappen.Er moeten
nogzo veel proceduresdoorlopenwordenen nietsis nog zeker.
MevrouwMantespreektnamensde Bewonersvan de Beethovenstraat
139-145.Mevrouw
Mantelegteen pleitnotaoverdie aan dit verslagwordttoegevoegd
en die op deze plaatsals
herhaald
en ingelastdientte wordenbeschouwd.
MevrouwMantebrengthetvolgendeonder
de aandacht:
. Zij spreektnamens16 bezwaarden,
de nummers7-2'1.
.
De informatievoorziening
naarde buurtbewoners
toe is slecht
.
De kapaanvraag
is nooitgepubliceerd.
r Hetis onduidelijk
wanneerAMONobel gaat bouwen.
o De noodzaakom te kappenontbreektvooralvoorverschillende
bomendie op het
terreinvan het Nicolaaslyceum,
de kerk,het convicten aan de randvan het park.Er
geslooptgaatworden.
magpasgekaptwordenals er definitief
.
Er zal een slechtwindklimaat
ontstaan.Een slechtwindklimaat
kanveelschade
aanrichten.

De heerMantespreektnamensde heerR.J.Sikkel.De heerMantezal de machtiging
van de
heerSikkelde commissienog zo snel moegelijkdoen toekomen.De heerSikkelbrengtde
volgendepuntenonderde aandacht:
r Doorhet kappenvan de bomenkryken
de bewonerszo meteenop een kaalterrein
metzichtop de snelweg.
.
De aanvraaghad ter inzagemoetenliggen.Dit is nietgebeurd.
Mevrouwdr. F.M.M.Griffioen,
voorzittervan het bewonersplatform
Zuidas,legteen pleitnota
overdie aan dit verslagwordttoegevoegden die op dezeplaatsals herhaalden ingelast
dientte wordenbeschouwd.
MevrouwGriffioenbrengtnogde volgendepuntenonderde
aandacht:
.
Hetbewonersplatform
is een koepelorganisatie
van verenigingen
en organisaties
die
betrokken
zijnbijde ontwikkeling
van de Zuidasen adviseert
de stadsdeelraad
en de
gemeente.
. 20 organisaties
hebbenzich aangesloten
bij het bewonersplatform.
.
Hetbewonersplatform
heefiop regulierebasiscontactmet de gemeenteen zij ki'ijgt
subsidievan het stadsdeelZuiderAmstel.
.
De kapvergunning
is prematuurnu het met AKZONobelnog nietrondis.
.
geen
Er is
herplantplicht
opgenomenin de vergunning.
.
Op kortetermijnis er geen compensatievan groente verwachten.Pas als de Zuidas
klaaris, komter compensatie.
Dit onacceptabel
omdatde meestevan de huidiqe
bewonersdit niet meermee zullenmaken.
MevrouwH. Th. C. Munniksma,
voorzitter
van de Vereniging
Vriendenvan het Beatrixpark,
legteen pleitnota
overdie aan dit verslagwordttoegevoegd
en die op dezeplaatsals
herhaalden ingelastdientte wordenbeschouwd.
MevrouwMunniksmabrengtde volgende
puntenonderde aandacht.
.
Er is compensatietoegezegdvolgenshet groenvoor rood/roodvoor groen principe.
Doorhet omgooienvan de planningis dit ver naarachterengeschoven.
.
Er zijn nogsteedsheelveelonzekerheden
overde omvangvan de bebouwing.
.
De communicatie
richtingbuurtbewoners
is minimaal.
.
De bouwaanvraag
ligtpas sinds9 oktobervoor6 wekenter inzage.De noodzaakom
te kappenis er dus niet.De bouwvergunning
is nietonherroepelijk.
.
De bomenvormeneen buffertegenluchtvervuiling
en lawaaivande 410.
r
Eerstde kredietcrisis
afwachtenen geluidsschermen
aanleggen,
dan pas kappenen
DOUW EN.

.
.
.

Er is geenherplantplicht
opgelegd.
In het heleZuidasgebied
is al heelveelgroenverdwenen.
DMB publiceert
kapaanvragen
alleennog op de eigenwebsiteen de documenten
liggenmaarzeer beperktter inzage.

De heerJ.M.van Eendenburg
spreekttevensnamensmevrouwW. Aalten.De heerVan
Eendenburg
brengtde volgendepuntenonderde aandacht:
.
Hetkappenvan bepaaldebomenis nietnoodzakeiijk.
Bomeni06 Um 114staan
buitenhette bebouwengebied.
.
Bomen183,184,185,333,334,335,338,339 en 350 staanbuitenhet te bebouwen
gebieden er is nietaannemelijk
gemaaktwaaromdezebomendienente worden
gekapt.
.
Hetkappenvan de boom 73 is niet noodzakelijk.
Volgensde lijstwordtdeze boom
gekaptmaarop de tekeningis de boomgrijsgekleurd.
.
De kapvergunning
is prematuur.Eerstdlenende plannenvoorde Prinsessenbuuri
rondte zijnen alle procedures
doorlopente zijn voordater gekaptkanworden.
.
De natuurmoetbehoudenblijven.Bomenzijnde longenvan de stad.
.
De heerEendenburg
kan de bomenzienvanuitzijnwoning.Hij wandeltregelmatig
in
hei Beatrixnark.
De heerMantespreektnamensde heerG Blochen mevrouwH.H.Bloch-VorstDe heer
Mantelegteen machtiging
over.De heeren mevrouwBlochzijntegende aantasting
van het
Beatrixpark.
Zilztende bomenvanuithun uroningaan de Stadionkade
10-2

toe De volgendepuntenbrengtde heerArnout
De heerA.E.Arnoutlichtzijnbezwaarschrift
onderde aandacht:
. De kapvergunning
blijktnietwaaromkappen
is slechtgemotrveerdUitde vergunning
is.
noodzakelijk
. Een aantalbomenvallenbuitende bevoegdheid
van de centralestad.
. De dienstdie de vergunningaanvraag
heeftgetoetst,heefteen gebrekaan kritisch
en directverleend.
is aangevraagd
vermogen.De vergunning
. Er is nietgemotiveerd
te
waaromde bomenweg moetenom kabelsen leidingen
Hijzou
leggen.De heerArnoutvraagtzichaf of er wel gekekenis naaralternatieven.
willenkrijgen.
hieroverinformatie
. Er is geenherplantplicht
opgenomenin de vergunning.
. Met de financiele
overde invulling
van het deelgebied.
crisisis er veel onzekerheid
partners
geen
bekend.
andere
zijn
nog
maar
er
is
zeker
AKZONobel
neemtde heer mr. f'l.S.J.Kcemanhet r,,oord.De
en Bcu,,^,'tcezicht
l.Jamens
De Dienstl,4ilieu
en die op deze
overdie aan dit verslagwordttoegevoegd
heerKoemanlegteen pleitnota
De heerKoemanbenadruktnog
plaatsals herhaalden ingelast
dientte wordenbeschouwd.
het volgende:
. Hetgaathierom een kapvergunning.
staathiernietter
Het uitvoeringsbesluit
discussie.
. De aanvraagwordtgetoetstaan de Kapverordening.
In dat lichtbezienhebben
geweigerd
waaromde kapvergunning
geenargumenten
aangedragen
bezwaarden
zou moetenworden.
Van de kapvergunning
. Er is een ontheffing
van de Floraen Faunawetaangevraagd.
is verkregen.
wordtgeengebruikgemaaktvoordatde ontheffing
I.
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geenrol.
speeltbij de kapvergunning
Faunawet.
De luchtkwaliteit
nietverleendmag wordenals
staatnietdat de kapvergunning
In de Kapverordening
trajecten
is Het zijngescheiden
er geenbouwvergunning
tweedelid is van
Artikel4:13,
en verkregen.
is aangevraagd
De kapvergunning
op de aanvraagbinnenacht
moeteen beslissing
Hetbestuursorgaan
toepassing.
geldtgeenbijzondere
Er is
beslistermijn.
wekennemen.Vooreen kapvergunning
geensprakevan een premature
kapvergunning.
ex artikel19 WRO ligtter inzage.
Het ontwerp-vrijstellingsbesluit
Een
Beethoven.
is nietin strijdmet het Uitvoeringsbesluit
De kapvergunning
Beethovenis de
is geenjuridischbesluit.Het uitvoeringsbesluit
uitvoeringsbesluit
moetenworden
projectbeslissingen
die naderhand
basisvoorverschillende
van een grootprojectvalt nietstriktvast
genomen.Het is een planning.
De uitvoering
te leggen.Er is gekekenwat moeien wat er kan.Op dit momentis de uitplaatsing
bevindtzichin de
van de kerk nognietafgeronden het nieuweNicolaaslyceum
van AMONobel is gereed.Er is geensprakevan
Hetbouwplan
ontwerpfase.
voorbarigkappen.
Het collegezal zich
van hetgroenis nog steeCshet uitgengspunt.
Compensatie
€1,75
van het Beatrixpark
In oktober2007is voorde verbetering
hiervoorinspannen.
geldtvoorhet eindtotaal.
In het Uitvoeringsplan
De compensatie
miljoenvrijgemaakt.
dientplaatste vindenen pasdaarnagebouwdmag
staatnietdat eerstcompensatie
worden.
deel,onderde
valt niet,zoalshetoostelijk
Hetwestelijkdeelvan het plangebied
gevraagd
te worden.
geen
de
TAC
advies
aan
Er hoeftdaarom
hoofdgroenstructuur.
wel
nodig
is, dan
dergelijk
advies
zijn
dat
een
van
mening
echter
Mochtde commissie
gevraagd
worden.
alsnog
advies
zal aande TAC
is rechtmatig.
De vergunning
op bezwaareen aantal
wordtgevraagdom in de beslissing
Aan de commissie
herformuleren.
of
te
werken
uit
te
nader
voo[waaroen

(OGA)legteen pleitnota
Amsterdam
MevrouwJ. van de Bosch van hetOntwikkelingsbedrtlf
en die op dezeplaatsals herhaalden ingelast
overdie aan dit verslagwordttoegevoegd
hetvolgende:
MevrouwVan den Boschbenadrukt
drentte wordenbeschouwd.

.
.

Het ontwikkelen
van het deelgebeid
is van grootbelangvoorde ontwikkelrng
van de
Zuidas.
gronduitgifte
De urgentreis gelegenin de voorgenomen
ten behoevevan het
hoofdkantoor
van AKZONobel
en de daarbijbehorendeondergrondse
n zr k a a r n zr = r

o
.
.

"-''J€.
De bouwrijp
kaveldientdoorhet OGA te wordenopgeleverd
op 1 juli2009.
Er spelengrotegemeentelijke
belangen,namelijkde overeengekomen
financidle
erfpachtin
komsten.
De machtiging
van de Bomenstichting
aan de heerWarendorfis nietdoorhet
statutairbevoegdestichtingsbestuur
verleend,maardoorde directeurvan de
stichting.
De heerWarendorfis daaromonbevoegdom namensde stichtingop te
treden.

De voorzitter
merktop dat de commissie
zichnog zal buigenoverde vraagof de stichting
rechtsgeldig
is vertegenwoord
igd.
Naaraanleiding
van de bezwarenheeftde voorzitter
twee vragen.
1)
Hoe zii het met hetverplaatsen
van bomen.Leentelke boomzich voorom te woroen
verplaatst?
2)
gepubliceerd?
wordenkapaanvragen
Ad 1)
De heerLesmeister
legtuit dat het afhangtvan het soort,de omvangen de gezondheid
van
de boom.Verderlenenkleinebomenzich betervoorom te wordenverplaatst
dan grote
DOmen.
Ad 2)
plichtis om een kapaanvraag
De heerKoemanmeldtdat hetgeenlvettelijke
te publiceren.
Tweedetermijn
De voorzitter
vraagtaan allebezwaarden
een reactiete gevenop de pleitnotities
van OGA en
DMB.
De heerMante:
.
De kapvergunning
is nietgepubliceerd
op de website.
De heerRijnberg:
.
De procedureis nietzorgvuldig
doorlopen.
Aan de Zuidkantvan de 410 worden
bomengekapt.Dit zal voor(geluids)overlast
zorgen.
De heerWarendorf:
.
De kapvergunning
geweigerd
had op grondvan natuur-en landschapsschoon
moetenworden.
.
De groencompensatie
is onvoldoende.
.
De dienstmoetin het bezitzijnvan een ontheffing
op grondvan de Floraen
Faunawetvoordatmet kappenbegonnenkan worden.Tegende aanvraagvooreen
ontheffing
zijn doorVriendenvan het Beatrixpark
zienswijze
ingediend.
In het
Beatrixpark
zijnook Sperwernesten
aangetroffenHiervooris geen ontheffing
De Haarlemse
voorzieningenrechter
heeftreedsgeoordeeld
aangevraagd.
dat op
geenontheffing
grondvan de Vogelrichtlr.ln
kan wordenverleend.
.
Het blijktdat de gemeentenietweetwelkgebiedtot de hoofdgroenstructuur
behoort.
behoortwel degelijktot de
Het Beatrixpark,
dus ook dit deelgebied,
hoofdgroenstructuur,
De heerWarendorflegtde plankaart'Groenen Water2010'
van Amsterdam'Kjezenvoorstedelijkheid'
behorendebij het structuurplan
over.Hij
naarte kiiken.
verzoektde commissiedaaraandachtiq

De heerVan Mourik:
gegevendat geengroen
.
met hetgroenom. Er zijngaranties
Men gaatonzorgvuldig
hetgroenwel degelijk.
verdwijnt
verdwijntmaarondertussen
.
maarmen moetin zijn totaalkijkennaar
Er wordtsteedsgekekennaardeelprojecten
het groen,Er is te veelal gekapt.
De heerPanhuizen:
. Voordatgekaptkanwordenmoeteerstde juisteontheffingen
op grondvan de Flora
ziin.
en Faunawetverkreoen
MevrouwMante:
r Hoe kande vergunning
zo snelverleendztln?
.
Daaromnognietkappen.Het is te
zijn nog nietverkregen.
De bouwvergunningen
onzeker.
llevrouw Griffioen:
.
Voordathetgebiedhelemaal
moeteerderplaatsvinden
De groencompensatie
voliooidis, is men 50 a 60 jaar verder.Tot die tijdis het gebiedgroenloos.
MevrouwMunniksma;
.
vast liggen.De
tussende gemeenteen lNG-vastgoed
Het blijktdat de afspraken
wil de stukkenomtrentdeze afspraken
Vriendenvan het Beatrixpark
Vereniging
inzien.
.
van de gronden erfpachtzijnnooitopenbaar
De afsprakenomtrentexploitatie
gemaakt.
anders
.
en de projectbesluiten
dat hetuitvoerlngsbesluit
Er is nietgecommuniceerd
genegeerd,
zijn
De buurtbewoners
kunnenuitpakken.
De heerVan Eendenburg
.
ziet hetgrotebelangvan de gemeentenietzo.De
De heerVanEendenburg
ontbreektzijnsinziens.
noodzaakvoorAKZONobelom naarde Zuidaste verhuizen

De heerArnout:
maarde werkelijke
.
in de kapvergunning
Er wordtgesprokenoverde toetsingskaders
Hetdraaitom
is hetuitvoeringsbesluit.
is verleend,
grondwaaropde kapvergunning
de plannenin hetgebied.
Zuidasheeftmandaatvan de
HetProjectburo
van de planning.
Er wordtafgeweken
op basisvan het
centralestadgekregenom het gebiedte ontwikkelen
andersgaat uitvoeren
nu hetuitvoeringsbesluit
Als het Projectburo
uitvoeringsbesluit.
gaat
Het
immersom het
heeft.
nog
mandaat
Projectburo
of
het
de
vraag
dan rijst
tijdensde wedstrijd.
van de spelregels
veranderen
van de noodzaakom te kappen.Waarommoeten
De heerArnoutis nietovertuigd
anderebomenkunnenook blijvenstaan.Hijwil inzage
bepaaldebomenverdwijnen,
in het bomenrapport.
gegevente wordenaan
De afspraakis groenvoorrood.Nu blijkteen nieuweinvulling
it.
het uitvoeringsbeslu
voorde
Uit het verhaalvan OGA blijktdat het hierpuurgaatom erfpachtinkomsten
gemeenle.
geefthet woordaan de gemeentevooreen naderereactie.
De voorzitter
De heerKoeman:
. Op de aanvraagen bekendmaking
van het besluitzijnde regelsvan de Algemene
wordt
Het
besluit,in ditgevalde kapvergunning,
van
toepassing.
wet Bestuursrecht
Het is alleenmaarnetjesdat
aan de aanvrager.
bekendgemaaktdoortoezending
nog plaatstop haarwebsite.Wettelijkzljnzrjdaarniettoe
DMB de kapvergunning
verplicht.
.
De aanvraagwordtgetoetstaan de kapverordening

Het groentn het deelgebjed
wordtwel degelijkgecompenseerd
Normaalwordtniet
snelcompensatie
toegepastmaarin dit plangebied
is hierwel voorgekozen.Er wordt
gecompenseerd
als de nieuwbouwgereedis en dat is nietovers0 a 60 jaar.
Men kan nietzeggendat een ontheffing
op grondvan de Flora-en Faunawetop
voorhandnietverleendkan worden.Er is nog geensprakevan een absoluutverbod
Het (nog)niethebbenvan een Flora-en Fanawetontheffing
is geenweigeringsgrond
vooreen kapvergunning.
Het zijngescheiden
trajecten.
De heerKoemanheefteen totaalovezicht
van de plankaartenhetwestelijkdeelvan
het deelgebied
waarwe het nu over hebben,maaktgeendeeluit van de
hoofdgroenstructuur.
De kapvergunning
is zo snelverleendomdatde aanvraagis getoetstaan de
kapverordening
en er geenweigeringsgronden
zijn.
Er is geenkoppeling
tusseneen kapvergunning
en een bouwvergunning.
Het is niet
zo dat er alleeneen kapvergunning
verkregenkanwordenals er een
bouwvergunning
is.
De aanvraagom een kapvergunning
is getoeistaan de kapverorcjening.
Hei
uitvoeringsbesluit
ligtnietten grondslagaan de vergunning
Er is geensprakevan het wijzigenvan de spelregels.
op grondvan artikel5, eerste
lid,van de Kapverordening
kon de kapvergunning
nietgeweigerd
worden.
IBA heeftonderzoeknaarde bomengedaanen op basisdaarvanis beslotenwelke
bomenin aanmerking
komenvoorverplaatsing.
De gemeenteheefteen grootbelangbij de kapvergunning.
Voorde ontwikkeling
van
het gebiedis het van grootbelangdat het hoofdkantoor
vanAMoNobel naarde
Zuidaskomt.
De voorzittergeeft het laatstewoordaan bezwaarden.Er zijn geen opmerkingenmeerzodat
de voorzitter
de hoorzitting
om 16.15 uur sluit.

, voorzitter

br...g*h,@mr. F. T. Pardaan

