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Onderwerp: antwoord op uw reactie (uw kenmerk: Z2010-001653) op de zienswijze kapvergunning 
voor het verplanten van een linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’.  
 
Geachte College en Raad, 
 
Hartelijk dank voor uw reactie, verzonden op 26 april jl.,  op onze zienswijze betreffende de aanvraag 
van een kapvergunning voor het verplanten van een linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de 
ingang van ‘de Bascule’. Uw reactie bevat echter een aantal misvattingen en onjuistheden.  
Onderstaand verstrekken wij de correcte gegevens en geven wij onze vervolgstappen aan. 
 
U stelt, dat ons verzoek om de (aanvraag voor) de kapvergunning af te wijzen gebaseerd is op een 
aantal procedurele verplichtingen. Dit is slechts ten dele juist. In onze zienswijze hebben namelijk 
inhoudelijk betoogd, dat ‘de noodzaak tot verplanten niet naar behoren is aangetoond’. 
De genoemde noodzaak wordt door uw reactie nu wel duidelijk. Kennelijk staat de boom op de 
plaats, waar een nieuwe toegang tot het terrein geprojecteerd is. Daarvoor is een inritvergunning 
aangevraagd, die volgens uw reactie onlosmakelijk verbonden is met de aanvraag voor de 
kapvergunning. Dit is niet juist. Er is een zeker verband tussen de aanvragen, maar slechts in één 
richting. De bruikbaarheid van de inritvergunning is namelijk afhankelijk van een bruikbare 
kapvergunning, maar niet omgekeerd. Hierbij kan nog wel worden opgemerkt, dat het weigeren van 
een inritvergunning in deze een kapvergunning nutteloos en dus ongewenst zou maken. 
 
Ten aanzien van uw verwijzing naar artikel 3.11 van de Awb, dat handelt over de ter inzage legging 
van stukken, het volgende. Anders dan u stelt in uw reactie blijkt uit jurisprudentie, dat er van 
gemeentes bij het ter inzage leggen van stukken een actieve rol wordt verlangd. De rechtspraak 
interpreteert de ter inzage legging als een breng-plicht van een gemeente en niet als een haal-plicht 
van burgers. In dit geval heeft een bezoek aan het dorpshuis in Duivendrecht en aan de in hetzelfde 
pand gelegen bibliotheek aangetoond, dat de informatie, die ter inzage had moeten liggen, niet 
beschikbaar was. Ook hebben wij in onze zienswijze met een schermprint aangetoond dat de 
informatie niet digitaal aangeboden is.   
 
In vervolg op de vorige alinea geeft uw verwijzing naar artikel 3.16 van de Awb in de jurisprudentie 
een vergelijkbare uitkomst. De algemeen gehanteerde regel is, dat belanghebbenden een redelijke 
termijn dienen te krijgen om zienswijzen voor te bereiden en in te brengen. De beschikbaarheid van 
stukken speelt daarbij een cruciale rol en wordt zelfs expliciet gesteld. Het niet van toepassing 
verklaren van afdeling 3.4 van de Awb, c.q. artikel 3.16, is een onmogelijkheid. Verordeningen zijn 
bedoeld om op pragmatische wijze uitvoering te geven aan wettelijke regels, maar hebben niet de 
status deze wettelijke regels niet van toepassing te verklaren. Het is niet verbazend, dat de 
gemeentelijke kapverordening dit dan ook niet doet. Het staat er simpelweg niet in. Een verwijzing 
naar de artikelen 4.7 en 4.8 van de Awb faalt derhalve, los van de relevantie. 
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Tenslotte meldt u over te gaan tot het verlenen van de kapvergunning. Na publicatie kunt u een 
bezwaar tegemoet zien. Daarnaast zullen wij de wijze waarop u onze zienswijze heeft afgehandeld  
voorleggen aan een jurist om te verkennen of, hoe en op welk moment wij de deze zaak kunnen 
voorleggen aan de Bestuursrechter. 
 
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, 
 
R. van Muijden      mw. Ans Quirijnen – Cocx 
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