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Duivendrecht, 13 april 2010 
 
Onderwerp: zienswijze kapvergunning voor het verplanten van een linde aan de Rijksstraatweg ter 
hoogte van de ingang van ‘de Bascule’.  
 
Geachte College, 
 
In de Amstelgids van woensdag 31 maart 2010 wordt een aanvraag gedaan voor een kapvergunning 
voor het verplanten van een linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’.  
Via dit schrijven geven wij u als Stichting Vrienden van Duivendrecht hierop onze zienswijze. 

 
Groenbeleid  
Wederom benadrukken wij als Stichting Vrienden van Duivendrecht, dat ondanks een nieuw 
groenbeleidsplan, de eind 2009 uitgesproken goede voornemens in de commissie ruimte, het 
instellen van een omwonenden ‘groepje’ voor de herplant van de Bascule, de uitvoering van het  
beleid in Ouder-Amstel nog steeds niet gericht is op het behoud van zoveel mogelijk bomen, het 
laten toenemen van het bomenbestand en het serieus nemen van de inwoners van Duivendrecht. 
Dat stelt ons zeer teleur.  
Steeds weer moeten wij als inwoners van Duivendrecht tegen ongewenste, onnodige en zeer 
onzorgvuldig ingediende bomenkap aanvragen zienswijzen indienen. Dat werkt zowel voor de 
gemeente als voor de inwoners van Duivendrecht contraproductief. Het zou veel effectiever zijn als 
de gemeente de inwoners niet alleen proactief betrekt, maar ook de kaders naleeft die door de 
wetgever (Algemeen wet bestuursrecht; Awb) en door de lokale overheid (nota ‘Burgerparticipatie 
op Maat’) zijn gesteld.  
Zoals u bekend is, willen de inwoners van Duivendrecht dit dorp groen en kleinschalig houden. Dit 
gedachtengoed is inmiddels door alle politieke partijen geadopteerd en heeft een plek gevonden in 
het coalitieakkoord. Helaas moeten wij constateren dat, hoewel nu ook de politieke wil er is, hier in 
de praktijk onvoldoende inhoud aan wordt gegeven. Ook in dit geval. Met iets meer liefde voor het 
groen, prioriteit voor het behoud van bomen en groen, respect voor de wensen van de inwoners en 
de geldende wettelijke kaders werkt alles veel effectiever. 
 
Kapvergunning verplanten linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’.   
Inhoudelijk kunnen wij hierop geen reactie geven vanwege het simpele feit dat de noodzaak tot 
verplanten niet naar behoren is aangetoond. Daarom verzoeken wij u aanvrager de vergunning te 
onthouden. Volgens de Awb wordt gesteld dat relevante stukken ter inzage worden gelegd. Hier is 
geen gevolg aan gegeven, noch fysiek op de daarvoor aangewezen locatie noch digitaal via Internet 

mailto:gemeente@ouder-amstel.nl
mailto:hoofdredactie@weekmedia.nl
mailto:mtebrake@chello.nl


    

 Correspondentieadres: Waddenland 41, 1115 XD Duivendrecht, tel: 020 - 699.2574, kvk nr. 34316669   

e-mail: info@vriendenduivendrecht.nl            
 

(zie bijlage 1). Ook onderzoek ter plaatse heeft ons geen enkele duidelijkheid over de aanvraag 
kunnen geven.  
 
Procedurele onnauwkeurigheden  
Los van ons het verzoek de vergunning af te wijzen, informeren wij u over de volgende procedurele 
onnauwkeurigheden.  
De Awb stelt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op zes weken en niet op twee 
weken, zoals in de bekendmaking gesteld. 

Awb: Artikel 3:16 
1.De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld 
in afdeling 3.3, bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. 

 
Zoals bovenvermeld schrijft de Awb voor, dat relevante stukken ter inzage gelegd worden en als 
hiervan wordt afgeweken dat wordt aangegeven. Aan beiden is geen gevolg gegeven. 

Awb: Artikel 3:11 
1.Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende 
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. 
2.Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond 
daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan. 

 
Tenslotte dient de aanvrager te worden gewezen op de omstandigheid, dat het kapseizoen voorbij is 
en dat van een vergunning, mocht u deze ondanks onze zienswijze verlenen, eerst in het volgende 
kapseizoen gebruik gemaakt kan worden. 
 
 
 
Wij verzoeken u dan ook met klem niet over te gaan tot het afgeven van een kapvergunning voor het 
verplanten van een linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’ maar de 
aanvrager(s) te adviseren zich aan de wettelijke kaders te houden en een nieuwe aanvraag in te 
dienen. 
 
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 opvragen. Deze zijn ook 
te verkrijgen bij de Kamer van koophandel in Amsterdam. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Mw. Drs. Niek Heering MSc    Mw. Ans Quirijnen - Cocx 
Voorzitter    Secretaris  

                                  
 
 
 
Bijlagen 1. 
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Bijlage 1.  
 
Relevante stukken voor de kapvergunning voor het verplaatsen van een linde aan de Rijksstraatweg 
zijn digitaal ook niet te inzage gelegd, zie onderstaand schermprint van de website van de gemeente 
Ouder-Amstel, bezoek zaterdag 10 april 2010  
 

 
 
 


