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I nzake:
gerichttegenhet besluit
Bezwaarschriften
2008tot het verlenenvan
d.d l3 augustus
ten behoevevan het
een kapvergunning
van
226
bomen
en het l'erplanten
kapperr
van 31 bomen.

(l)

voor de kap van bomen gelegenin het
Aan de orde is een verleendekapvergunning
en Ringweg
PrinsesIrenestraat
gelegentussende Beethovenstraat,
Beethoven,
deelgebied
tegenvoormeldbesluit.
Ai0. Door ecngrootaantalparlijenis bezwaaraangetekend

(2)

wil het collegehet volgendeotrderurv aandacht
bezu'aren,
In reactieop de verschillende
brensen.

Voorbereiding

(3)

Voorafgaandeaan de besluitvormingheeft het college kennis genomen van het
Beethovenin
dat is opgesteldvoor de Zuidas,deelgebied
en rapportage
BoomonderzoekBeethoven
d,d.juli 2008 alsookde
november2007. Ook kent het collegede Natuurtoets
aanvraagom een ontheffingFlora- en faunau,etd.d. 18 juli 2008, Deze informatieis
van de aanvraag.
in de beoordeling
betrokken
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Stibbe
kaPvergunnlng
Toetsingskader

(4)

yoor een aanvraag om kapvergunningvormt de Kapverordening'
Toetsingskader
slechtsrveigerenin het belangvan de
en $ethouderskunnende Yergunning
Burgemeester
of otn andereredenenvan
of stadsschoon
handhavingvan het natuur-,landschapste u'eigeren'Hiefioe
kapvergunning
E,r rvas geep redenom de gevraagde
nrilieLrbeheer.
de inbreuk op het
heeft het college in aanmerkinggenomendat voor rvat betreft
Hierloeis
binnenhet plangebied'
Yanhet groenzal plaatsvinclen
colrlpensatie
Beatrixpark,
in de verleendekapl'crgunningopgenomen.Bovendienzal de
ook een Yooru,aarde
opnieuwrvordenvoorzienvan
begrepen,
daaronder
de PrinsesIrenestraat
rurintte,
openbare
u'orden
De bomendie kLrnnen
is aangelegd'
een groelteirtvulling,naclatcleinfi'astructttur
aante lvijzenplek krijgen
verplantzulleneennieurvedoorhetstadsdeel

(5)

uit juli
Beethoven
is de natuurtoets
om kapvergtrnning
van de aanvraag
Bij de beoordclirlg
dat een ontliefffing op
is geconclrrdeerd
2008 betrokken.Op basisvan die nattturloets
Andersdan door een groot
grondvan de Flora-en faunawetclientte rvordenaangevraagd'
niet van
is bij de verleningvan een kapvergr:nning
u,ordtaangevoerd,
aantalbezrvaarden
is verleend.Een en ander
belangof een ontheflingop grond van cle Flora-en J'aunawet
dientte zijn op het monlent
ontheffingrvel voorhanden
neemtniet u,egdat een clergelijke
Op voorhandzijrrgeenredenenom aan
gebruiku'ordtgettlaakt.
dat van de kapvergunning
te nemenvan de ontheffingFF-wetniet zal kunnenrvordenverleend.

(6)

behoeflevenmineen
om kapvergunning
van eenaanvl'aag
In het kadervan clebeoordeling
geeft
plaatste vinden.Arrikel 5.16 wet milieubeheer
toetsaan de zg|r.wet luchtkwaliteit
voor
van de geYolgen
eenbeoordeling
eenlimitatieveopsommingvande besluiteni.vaarbij
wordt in artikel5'16 wet
dient te wordengemaakt.Een kapvergunning
de luchtkrvaliteit
niet genoemd.
m ilieubeheer

(7)

ten behoevevan eerl projectwaarvoorde
zijn van een bouwryergunning
Het voorhanden
voor een aanvraagom
bomen rvorden gekapt Vormt evenmin een toetsingsgrond
kan rvorden
bepaaltniet dat pas een kapvergunning
De Kapverordening
kapvergunning.
o.i'd' Een en anderpastook niet in het
verleendnadatsprakeis van eenvergundbourvplan
zoalswe dat tot op hedenkennen'Overigens
vergunningentrajecten
stelselvan gescheiden
t'anAKZONobelinmiddelsvergevorderd'
is hetbouu'plan

(2)

Stibbe

(8)

lJeethoven
Ontlr ikkcling Zuidas- Uih'oeringsbesluit
in het kaderVande onn|ikkeling
rnaaktdeeluit van eenreeksbesluiten
De kapvergunning
deelgebieden'
in verschillende
van de Zuidasis opgedeeld
van de Zuidas.De ont$'ikkeling
Tenbelioevevandiedeelgebiedenu,ordenopverschillendemomenten(buitenwettelijke)
genoemd'Door
genomen.Dit u'ordenook rvel 'Uitvoeringsbesluiten'
projectbeslissingen
Beethoven''Betoogd
'Uitvoeringsbesluit
rvordt veelvuldiggeu'ezenop het
bezrvaarden
in lret
strijdigis met de planningzoalsdie
rvordtdat de thansverleendekapvergunning
Uitvoeringsbesluitisopgenomen'Diestellingisnietjuist.Vanbelangisdathet
waar
dientte rvordenals een beleidsdocuntent
juridisclrgeku,alificeerd
Uitvoeringsbesluit
vanafkanlvordengelveken.DebijcleopstcllingVanditbeleidsdocr|mentgebrtlikte
plannrngenenfaseringenhebbennictdebedoelingtrochdebetekenisdatexactvolgensdat
belroefteen grote mate aan
Gebiedsontrvikkeling
schemadient te $,ordengeu,erkt.
flexibiliteit.Dieflexibiliteitbrengtmetzichtneedatvaneerderopgesteldeplanningenen
bestaat'
indiendaafioeeen concreteaanleiding
kan en moet wordenafgeu'eken
faseringen
opdittlotnentisdesituatiezodatdetritplaatsingvandeChristusceboortekerknognietis
afgerondterwijlhetnieuweNicolaaslyceumzichindeontu'erpfasebevindt'Hetbouu,plan
werd
tot hetgeenten tijde van het UitvoeringsbeslLrit
van AI(ZONobelis, in tegenstelling
oktoberjl' het
Ten behoevevan dit bouwplanis op 8
eerdergereedgekomen.
aangenomen,
ontr,verp.vrijstellingsbesluitexart,lgWRoterinzagegelegd.Deflexibiliteitr,art
eerderefaseringenen planningen
brengtmet zich meedat niet staraan
gebiedsonNvikkeling
dat een
meebrengen
voortschrijdendinzicht kan met zich
clientte rvordenvastgehouden.
anderefaseringkanwordenaangebracht.Hetgeenreclamantenhieromtrentbetogenkan
van het collegedusnietslagen'
naarhetoorcleel

(9)

thans is
in verband waarlllee de kapvergunning
De voorbereidendewerkzaamheden
van kabels en
tot het verwijderen en verieggen
verleend, betreffen rverkzaamheden
leidingenalsookhetbouwrijpmakenvaneenkaveltenbehoevevandevestigingvan
voorbereidende
van oordeel dat de voorgenomen
AKZONobel. Het college is
de beleidsmatigvastgestelde
in hoofdlijnenvolledig passenbinnen
rverkzaamheden
doelstellingenvandegebiedsonwikkelinginditgedeelteVandeZuidas'

(3 )

Stibbe
(10)

is \/aneenvoorbarigkappenvan bomen,dan rvel het
aanvoeren,
Andersdan reclamanten
yerplantenyan bonren,geen sprakeis, De verleggingvan kabelsen leidingendient ten
in dit gebied.Ook het functievrijmakenvan de uit te
behoeveyan de gebiedsontrvikkeling
en het kantoor,pastin de
van de parkeergarage
gevenkavelsten behoeyevan het realiseren
Celetop het feit dat hetverleggen
beoogderuirntelijkeontri'ikkeling.
door de gen.reenteraad
yan kabelsen leidingenalsookhet functievrijrnakenI'an de grondendie als bouu'kavel
dienenplaatste vinden alvorensde feitelijkebourwverkzaamheden
lyordenuitgegeven,
geheelvooraanin de keten Yan
kan niet andersdan dat een kapvergunning
aanvangen,
staat.
versunttingen

Compensatie

( 11 )

in de
dat het parkoppervlak
(pagina7 onder2.2.) is opgenomerl
In het Uitvoeringsbesluit
Het
in het plangebied.
even groot moet zijn als het huidigeparkoppervlak
eindsitgatie
bepaaltvoorts: "Door een uitruil t,an park en bebonving zal in de
Uitvoeringsbesluit
"
eindsittratieltet oppervlakaan park niet verntinderenlen opzichtevsn de huidigesituatie

(12)

uitleg van het'groet]
opgenomen
in de bezu,aarschrif,en
reclarnanten
De doorverschillende
door
dat eersthet groendient te wordengeconlpenseerd
voor rood principe',inhoudende
van het park, wijst het college van de hand. Voor die rritleg is in het
Lritbreiding
om
zal het collegezich inspannen
te vinden. Overigens
geengrondslag
UiWoeringsbesluit
van het Beatrixparkter handte nemen.
zo spoedigmogelijkde uitbreiding(compensatie)
Daarvoor zal worden bezien wanneer de te slopen bebouwing leeg aan de gemeente
effectiefworden
kan wordengesteld.Daarmeekan mogelijkde compensatie
beschikbaar
In dit verbandworclter op gewezendat de gemeentein oktober2007 een
bespoedigd.
voor de uitvoeringvan het door de Stadsdeelraad
bedragvan € 1,75mln. heeftvrijgemaakt
in dit kader vastgesteicieverbeteringsplanBeairixpalk en de daarbij behorende
waaronderhet verbeterenvan de entreeaan de Irenestraaten de vervanging
projectenlijst,
van populierendoor nieurvebeplantingaande noordzijdel'an de lrenestraat.

(4)

Stibbe

ur
Hoofdgroenstructu
(13)

werkzaamheden
voorbereidende
zijn de Yoorgenomen
aanvoeren,
Andersdan reclamaltten
is
gelegen'Volgensde structuurplankaart
van de gemeente
niet in de Floofdgroenstructuur
aangeduidals
het rvestelrjkedeel van het deelgebiedBeethoven- in donkerrood
Eenen anderbrengtmet zich
dooreentvit streepje.
- doorsneden
kerngebied
Grootstedelijk
behoorl'
niettot de Hoofdgroenstructrtur
van het plangebied
gedeelte
meedat het rvestelijke
zodat geen
is dan ook niet van toepassing
Aanvullendtoetsingskader
I,let z-ogenoemde
behoeftIe zijn'
adviesvan de TAC voorhanden

(14)

is de TAC
Dit ligt overigensandersvoor het oosrelijkeplandeelBeethoven.Daarover
is
gevraagdeen aclviesuil te brengen.Het bestredenbesh.ritwaarbij kapvergunrring
van hetplangebied'
verleend,zietevenrvelnietop dit gedeelte

Conclusie
( I 5)

is verleetlden in
Ilet college rreent clat de bestredenkapvergunningrechtmatig
om de
in stanclkan blijven, I-letcollegeverzoektu daaromte adviseren
heroverweging
2008 in standte latenmet
te verklarenen het besluitd.d. l3 augustus
ongegrond
bez*,aren
clathet collegeten aanzienvan de in het voornoemdebesluitopgenomen
dien verstande
hetvolgendewenstop te merken:
voorwaarden
2008-2009gekaptzullenworden
dat de bomenmediohetwinterseizoen
De voorwaarcle
dal buiten het
is te vaag ontschrevenen dient te rvorrlengescll'apt.De voonvaarde
geen nestenvan vogelsmogenlvordenverstoordrvaarborgtin voldoende
broeclseizoen
dientte rvordengekapt'
niatedat buitenhet broedseizoen
2008 verplantzullenworden
De voonvaardeclatde bomenmedio september-oktober
zo vroegmogelijk,voor de
kan gewijzigdrvorden.waar het om gaatis, dat verplanting
Het voorschriftkan dus daaropwordenaangepast'
u'intermoetplaatsvinden.
te betrekken'
in uw advisering
FJetcolleeeyerzoektu daaromdezeaanpassing

(s)

