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Geachtecommissie,
Wij hebbcnkemis gcnomenvan de 58 bezw'aarschriften
tegenonzekapvergiinning.
Wij hebbende aanvraagzorgvtildiggeplanden voorbereiden op hetjuiste moment ingediend.
De aanvraagwerd voorzien van dejuiste achtergrondinfonlatieen stukken.
Wij hebbeneen groot belangbij de kapvergunning,die ons in staatstelt op hetjuiste tijdstip
te voldoenaan de door de gemeenteAmsterdamaangeganeleveringsplichtvan grondenin het
plangebiedBeethoven
. Dezegronduitgifteis bestemdvoor de beoogdevestigingvan
AKZONobel, Alen & Overy en de ondergrondseparkeergarage.
Wij sluitenons aan bij het verweerdat namensde Burgemeesteren Wethoudersis gevoerd.
In het navolgendezettenwij de gangbaregronduitgiftepraktijkvan OGA uiteen.
De gemeenteAmsterdammaakt eerstde ruimtelijke plannen.OGA is vervolgensin opdracht
van het ProjectbureauZuidas verantwoordelijkvoor de realisering.
I. Plannenintegrale gebicdsonhvikkclingZuidas
Op grootstedelijkniveau is de transformatievastgelegdin het MasterplanZuidas 1998en de
nadienverschenen
op 26juni 2008.
Visie Zuidas,laatstelijkvastgesteld
Het gebiedZuidas behelstde transformatievan het grootstedelijkkerngebiedrond het station
AmsterdamZuid.
Het stationis van de eersteordel d.w.z.het behoorttot het (inter-)nationale
netwerk2.De
gebied
leidt tot de stedelijkeverdichtingvan dit
langsde A10, met als
transformatie
hoofddoelstellinghet onderde grondbrengenvan de aanwezigeinfrastructuur,in onsjargon
'het Dokmodel'. Daarmeeverdwijnt de scheidingtussende noordelijkeen zuidelijke flanken
verijzen. Omtlent het dokmodelzijn de
en kan daarboveneennieuw stadscentrum
onderhandelingen
met de rijksoverheidvolop gaande.Een definitiefbesluittot aanlegvan het
'dok' is echternog niet genomen.Het projectBeethovenmaaktonderdeeluit van de Zuidas
maar.kan wordenontwikkeldona{hankeliikvan eenbesluitomtrentde aanlegvan het 'dok'.
Grootstedelijkproject Zuidas
In het raadsbesluitvan 1
Het projectwordt aangestuurddoor het centralegemeentebestuur.
afstemmingmet het stadsdeel
en beleidsmatige
oktober1997is de samenwerking
Zuiderarnstel
vastgelegd.
regelingplaatsdoor middel
vindt conformlaatstbedoelde
De planontwikkelingper deelgebied
wordt genomenen vervolgens
van een zogenaamd"projectbeslllit"',dat door de stadsdeelraad
HSL en de Noord-Zuidlijn.
' Na de aanlanding;
als uitrverkingstreekplanfebruari
Door provincievastgesteld
'Structuurplan2003: Kiezenvoor stedelijkheid.
2001.
in art. I .l f. Wro.
rnethet projectbesluit
' Niet te ver'\\'arren
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Dezetussenproducteu
\'astte stellendoorde geureeuteraad.
een"Llit\.oeringsbesluit",
op
draagvlakvoor de planontri'ikkeling
afstemmingen maatschappelijk
bedoelenbestur-rrlijke
manierte bevordereu.
en transparante
eenevenn'ichtige
Inspraak
wordt inspraakverleend.
Zowelop het 'projectbesluit'en nadienop het 'uitvoeringsbesluit'
Beethovenhet gevalgeweest.Overigensis ook voor de
Dit is dus ook voor het deelproject
belegdop l3 mei 2008.
Visie Zuidas2007 eeninspraakbijeenkomst

U. Uif"-oeringdoor OGA.
WerkrvijzevoorbereidingengronduitgifteOGA
ook eengrondexploitatiebegroting
heeftde gemeenteraad
Samenmet het uitl'oeringsbesluit
van de gronden
als het financi€lekadervoor de uitvoering.De tritgiftein erfpacl'rt
vastgesteld,
Het in detail uitwerkenvan de plannenen de uitvoering
vorrnenhierin de opbrengsten.
daarvan,worden afgestemdmet de 'klant' (eindgebruikerc.q. de projectontwikkelaar)die
Door het sluiten
zich aandienten aanwie de gronduiteindelijkin erfpachtwordt uitgegeven.
gemeente
verplichting
de
de
contractuele
ontstaatvoor de
van eenerfpachtovereenkomst
kavel op het afgesprokentijdstip bouwrijp te leverenen voor de afnemerde verplichtingde
prijs.
grond af te nementegende overeengekomen
en zo zijn mooie
Dezewerkwijze wordt behalveinZuidas, in heel Amsterdamgepraktiseerd
tot uitvoeringgebracht.
plannenvan het gemeentebestuur
onzewerkwijze aanvaard.Zie
De rechtbankheeft in diversekapvergunningklvesties
Mahler,Vivaldi, Kop Zuidasen Gershwin.
bijvoorbeeldde deelgebieden
Zuideramstelen het woonblok Luminuz,
Ook voor de bor-rwvan het nieuweStadsdeelkantoor
Synagogeaande
is dezelfdeproceduredoor OGA gevolgd.Brj de nieuw te bour.ven
inmiddels
beschiktover een
dat
ZuideltjkeWandelwegidem.Voor het musicaltheater,
is mislukt en
onherroepelijkebouwvergunning,geldt de bijzonderesituatiedat aanbesteding
geraakt.
dat
Wij
beschouwen
is
verzeild
de ontwikkelaarLiving City in het fraudeonderuoek
als eenuitzonderlijk incidenten hebbenhet bouw4eneintijdelijk groeningezaaid.De
suggestiedat in de Zuidas voortijdig wordt gekapt,u'ijzen wij van de hand.
Ook in plangebiedGershwinis gekaptin fasen.Eerstde kavelsvoor de gebouwenSymphony,
die vrijwel voltooidzijn en laterde west-en oostzijde.Daarmeekan het OGA tijdig voldoen
van de grond.In het deelgebiedMahler is dezelfdepraktijk met
aanzijn leveringsverplichting
succesgevolgd.
Westelijkedeel Beethoven
in Beethoven,conform de
Thansis aande orde de aanvangvan werkzaamheden
van 4 aptil2007.
Uitvoeringsbeslr,rit
van het betreffende
uitgangspunten
De urgentieis gelegenin de voorgenomengronduitgifteten behoevevan het hoofdkantoor
van AKZONobel en de daarbijbehorendeondergrondseparkeergarage.
De bouwrijpekavel dient doorhet OGA te wordengeleverdop I juli 2009.
is de kapvergunningop hetjuiste
Geziende doorlooptijdvan de vergunningprocedures
beperkenzich daarbijniet tot het beschikbaar
De werkzaamheden
momentaangevraagd.
makenvan de kayel van AKZONobel. Immersde aanlegvan energie-en nutsvoorzieningen
parkeergarage,
die met anderegebruikerszal
en bovendiende 'footprint' vande ondergrondse
bomen
opgenomen
wordengedeeld,makenhet verlvijderenvan de in de r,'ergunning
door
OGA
or ergelegde
aanvraag
brj
de
op de
is gebaseerd
noodzakelijk.De kapvergunning
OG;l op de betr,adrscfurftenkttprergunningBeetltotettl" fdse
t'utt vergtrnttinghouc{er
Reac.tie
proiectleider
Bosclt
van
clen
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docttt-ttenten.
Van belangis dat na de uitr.'oering
varl de rverkzaamheden
zal r,r,'olden
zorg
gedragenvoor een groeneherimichtingvan het gebied.Bovendienzal de stedelijke
ontr.r'ikkeling
hier niet leidentot eenafnamevan het parkgedeelte.
Daarvoorgeldthet
uitgangspunt
"groen r.'oorrood"as'at zeggenrvil dat de locatievan het convicten het
Nicolaaslyceumals compensatie
aanhet park zal rvordentoegevoegd.
De grievenvan benvaarden
Wij zijn van mening dat de door bezll'aardenaangel'oerdegrieven geendoel treffen. \\'el
u'ijzenwij eropdat het meestgunstigeseizoenvoor de vergundeverplantingde herfstis.
Aangeziendoorenkelebezwaardenschorsingvan de vergunningis gevraagdhebbenwij met
de vergunningverlener
overeenstemmingbereikt om de verplantingook na 31 oktoberte
mogenuitvoeren.Wij verzoekenuw commissiete bevorderen,dat de vergunningin
herovenveging
op dat aspectu'ordtaangepast.
Verplantingzalvo6r de rvinternog in 2008
wordenuitgevoerd.Daarmeewordt het goedaanslaan
van de bomenop de nieu'lvelocatiehet
bestgediend.
In het regulieroverlegmet de verenigingVriendenvan het Beatrixparkis de aanvraagaande
ordegeweest.
Zij heeftin haarbrief van 15juli 2008haarziensrvijzeuiteengezet.
Daarmeeis
aanhet bepaaldein artikel4:8 Awb voldaan.
In de kapvergunningzijn geenbomen opgenomendie staanop de terreinenvan de Christus
Geboortekerkof restaurantde As.
F&F-wet
Wij zijn van mening dat kapverguming en ontheffingF&F-w.etgescheiden
vergunningstelsels
zijn. Het beroepop eenuitspraakvan de Voorzieningenrechter
in de
rechtbankHaarlemleidt niet onomstotelijktot de conclusieop voorhand,dat de ontheffing
niet kan wordenverstrekt.Tegendeze r"ritspraak
is immershoger beroep' aanhangigwaarin
door de Minister LNV verweerwordt gevoerd.
Wij hebbenaanLNV op 18juli 2008 eenontheffingF&F-wet gevraagd,welke volgensonze
informatieis dat de ontheffingnog deze week wordt afgegeven.Wij hebbenvoor andere
projectenin de stadook een soortgelijkeonthefflngverkregenen zien mede gelet op de
Natuurloets,niet in waarom in dit geval geenontheffingzal worden afgegeven.Uiteraard
houdtOGA zich volledig aande wettelijkeverplichtingenvan de F&F-wet. Alle voorschriften
die de ministeroplegt, zullen nauwgezetrvordennageleefd.
Conclusie
l. Werkzaamheden
zijn urgent.Er spelengrotegemeentelijke
financielebelangen,
namelijk de overeengekomen
erfpachtinkomsten
uit de gronduitgifte.
2. Gemeente
heefteengrootbelangbij de vestigingvan het AKZONobel hoofdkantoor
en bij eengoedevoortgangvan de door de gemeenteraad
beoogde
gebiedsontwikkeling
Zuidasontwikkeling.
De
is volledig conforn-r
de door de
Gemeenteraad
vastgelegde
documenten.
3. Wat betreftde ontvankelrykheid
wijzen u'ij ur,vcommissieop het navolgende:
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De m ees t ebezu ,a a rd ednu i d e nd i t u i tg a n g s p u nt
ten onrechte
al shet' rood voor groen' pri nci pe.
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is op meerdan 100metervan het plangebied
Een aantalbezrvaarclen
van dezendienenniet ontvankehjkte
rvoonachtig.
De bezrvaarschliften
rvordenverklaard.
o De machtigingvan de Bomenstichting
aande heerWarendorfis niet doorde
verleend,maar door de directeurvan de
statutairbevoegdestichtingsbestuur
stichting.Dezeis daartoeonbevoegd.
4. De kapvergunningis terechtafgegeven.De periodewaarin de verplantingmoet
plaatsvinden
kan met uw advieseenvoudigtot eind 2008 wordenverlengd.

Met verzoekde ontvankclijke bezlyarenalle af te wijzen en de kapvergunningin
stand te laten met aanpassingvan de verplant-periodetot kerst 2008.
De overigebezlyaardenin hun benvaarschriftniet onh.'ankelijkte verklaren.
14 oktober2008
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