Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Projectbureau Zuidas
t.a.v. mevrouw R. van Schooneveld
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Betreft: Omgevingsvergunning

Geachte mevrouw Van Schooneveld,

Postbus 209
1500 EE Zaandam
www.odnzkg.nl

Contactpersoon
R. Kramer
Contactgegevens
023 567 8751
Kenmerk
654501

Op 4 maart 2016 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen. Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

Datum
13 april 2016

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, paragraaf 2.3 en
3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 29 bomen en het
verplanten van 6 bomen ter plaatse van het speelveld de Vijfhoek gelegen tussen
de Strawinskylaan en Prinses Irenestraat te Amsterdam. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer 654501. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de
gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De
omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
het vellen van een houtopstand.

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2
van de Wabo (reguliere procedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

mevrouw A.M. Hopman
Teammanager Vergunningverlening
Portefeuille branches B

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer
informatie: http://www.odnzkg.nl/contact/digitale-werkwijze/

Bijlagen
- aanvraagformulier;
- begeleide brief bij de aanvraag d.d. 24-2-2016;
- kaplijst d.d. 28-10-2014;
- kadastrale kaart;
- kaptekening de Vijfhoek d.d. 22-2-2016;
- boomonderzoek (inventarisatie, situatietekening, verplantbaarheid en waardbepaling)
Groenadvies Amsterdam b.v. d.d. 20-01-2015.

Bezwaarclausule
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit
binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. Als datum van
uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Bestuursdienst Gemeente Amsterdam
Directie Juridische Zaken
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Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het
besluit;
waarom u bezwaar maakt.
Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.
Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat
het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.
Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat
is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of
andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Afdeling Voorlopige Voorzieningen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een
DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.
Zie voor meer informatie en publicaties:
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen
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Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:
De voorbereidingsprocedure

Verloop van de procedure:
Op 4 maart 2016 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
Het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De adviezen zijn verwerkt in de overwegingen bij dit besluit (zie hieronder De beoordeling
van de aanvraag als bedoeld in § 2.3 van de Wabo).

De beoordeling van de aanvraag als bedoeld in § 2.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

Het project kent verschillende beoordelingsaspecten. Voor elk aspect is hierna
aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld.
Aan deze omgevingsvergunning zijn voor zover nodig voorschriften verbonden.

Kap (vellen van een houtopstand)
Beoordeling van het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op een houtopstand vellen of
te doen vellen.
Inhoud
De aanvraag heeft betrekking op het kappen van 29 bomen en het verplanten van 6 bomen,
zoals aangegeven op de bij de beschikking behorende bescheiden.
Voor een overzicht van de te kappen en van de te verplanten bomen verwijzen wij naar de
bij de aanvraag behorende inventarisatielijsten.
Het gaat hier om het kappen van: 13 platanen (Platanusx hispanica), 14 witte
Himalayaberken (Betula utilis ‘jacquemontii’, 1 zomereik (Quercus robur),
1 meidoorn (Crataegus monogyna) en 1 grove den (Pinus sylvestris), en het verplanten van
6 venijnbomen (Taxus baccata).
De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven en de kap van de bomen is volgens u
noodzakelijk, omdat de locatie vrij gemaakt moet worden ten behoeve van de bouw van een
ondergrondse fietsparkeergarage.

Regelgeving
Gelet op de inhoud van de aanvraag is er sprake van een omgevingsvergunning voor het
vellen van houtopstand als bepaald in artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo.
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Op grond van artikel 2.18 Wabo kan de aanvraag slechts worden verleend of geweigerd op
de gronden die zijn aangegeven in de toepasselijke verordening. Op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand is de Bomenverordening 2014
van de gemeente Amsterdam van toepassing.
Ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Bomenverordening 2014 is het verboden binnen
de bebouwde kom van Amsterdam zonder vergunning van het college een houtopstand te
vellen of te doen vellen.

Beoordeling
Hoofdstedelijk bomenconsulent
Wij hebben uw aanvraag ter advies voorgelegd aan onze Hoofdstedelijk Bomenconsulent.
Uit zijn advies van 6 april 2016 blijkt - na toetsing van de aanvraag aan de van toepassing
zijnde Bomenverordening Amsterdam 2014 – dat:
Met de kap gaan geen bijzondere natuur- en milieuwaarden verloren.
Er is geen sprake van bijzondere landschappelijke waarden.
In het bijgeleverde Boomonderzoek (Projectnummer : P14214) van Groenadvies Amsterdam
wordt aangegeven dat in sommige van de te kappen bomen nestkastjes voor vogels of
vleermuizen zijn aangetroffen. Voor deze locatie geldt dat als de bomen gekapt worden, de
nestkastjes in een vergelijkbare boom in de omgeving kunnen worden opgehangen. Er zijn
verder geen nesten voor vogels of voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen gevonden in
de onderzochte beplanting.
Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Er gaan geen bijzondere
esthetische- of stadsschoonwaarden verloren.
De bomen staat niet op de lijst met monumentale bomen, zoals genoemd in artikel 10 van
de Bomenverordening of op de centraal stedelijke lijst met monumentale houtopstanden.
De bomen hebben geen bijzondere waarden.
De Hoofdstedelijk Bomenconsulent adviseert - na afweging van bovengenoemde belangen
en de belangen bij de kap van de bomen (het realiseren van een ondergrondse
fietsparkeergarage) - om de gevraagde vergunning te verlenen.
De te verplanten venijnbomen worden in overleg met de boomspecialist van stadsdeel Zuid
verplant. Het plan is om ze in het najaar van 2016 te verplanten naar het Beatrixpark.
Het advies van de Hoofdstedelijke bomenconsulent ten aanzien van de herplantplicht luidt
als volgt:

In de centraal stedelijke Bomenverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in
beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde
houtopstand'. In de toelichting staat dat bij herplant zoveel mogelijk gestreefd wordt
naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikte.
De herplant zal plaatsvinden na voltooiing van de werkzaamheden, waarschijnlijk in het
plantseizoen 2018/2019. De exacte boomsoorten en plantmaten moeten nog worden
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bepaald. De boomsoorten voor de Vijfhoek en de groenstrook van Strawinsky worden in
onderlinge samenhang uitgekozen.
De taxatiewaarde van de 35 te verwijderen bomen bedraagt: 149.452,04 euro. Het
bedrag wordt geïnvesteerd in nieuwe boomaanplant en/of optimale ondergrondse
groeiplaatsomstandigheden.
Als deze bomen niet voor 1 april 2020 herplant zijn, dan wordt de monetaire waarde
van de te kappen bomen die is vastgesteld volgens de meest actuele richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) ´geoormerkt´ in de Zuidasregeling 'Groeifonds groen'. Voor dit bedrag worden t.z.t. nieuwe bomen geplant.
Adviseur bomen stadsdeel Zuid
Wij hebben uw aanvraag tevens ter advies voorgelegd aan de adviseur bomen van het
stadsdeel Zuid. Zijn advies luidt als volgt:
Ik heb geen opmerkingen of aanvulling en sluit mij aan bij het advies van de
hoofdstedelijk bomenconsulent.
Wij nemen de bevindingen van onze hoofdstedelijk bomenconsulent en het advies van
de adviseur bomen stadsdeel Zuid over en leggen dit ten grondslag aan ons besluit.
Gelet op het voorgaande en na afweging van alle belangen, zijn wij van mening dat er
geen aanleiding meer bestaat om de aangevraagde vergunning te weigeren op grond
van artikel 5 van de Bomenverordening.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Bomenverordening 2014 wordt de
verplichting tot herplant en financiële compensatie opgelegd.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande komen wij tot het oordeel dat de omgevingsvergunning voor
het vellen van de houtopstand kan worden verleend.
Voorschriften:
 De bij deze vergunning gevoegde uitvoeringsvoorschriften en nadere aanwijzingen
moeten in acht worden genomen.
 Een concreet herplant- en compensatieplan, waarbij de boomposities, soorten en
de boomdiameter van de bomen is aangegeven, dient binnen 3 maanden na
afronding van de kapwerkzaamheden ter goedkeuring overgelegd te worden aan de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 In overleg met degene die krachtens zakelijk recht of een publiekrechtelijke
bevoegdheid over de houtopstand kan beschikken en met het betreffende stadsdeel
word zorg gedragen voor herplant vóór 1 april 2020.
 Indien herplant van de bomen ter compensatie van de te kappen bomen in de
nabije omgeving of elders binnen de gemeente Amsterdam niet mogelijk blijkt te
zijn vóór 1 april 2020, dan dient het bedrag van de monetaire waarde van de
gekapte bomen (149.452,04 euro) gestort te worden in de Zuidas-regeling
'Groeifonds groen', bankrekening nummer NL45INGB0005337702 onder vermelding
van AFS codering: 3385805100.2592.50990.
 Binnen 2 groeiseizoenen na de herbeplanting moet op aanwijzing van de
hoofdstedelijke boomconsulent niet aangeslagen beplanting worden vervangen.
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Binnen 2 groeiseizoenen na de verplanting moet op aanwijzing van de
hoofdstedelijke boomconsulent niet aangeslagen beplanting worden vervangen door
een vergelijkbare boom.
Het kappen van de bomen dient plaats te vinden op werkdagen tussen 07:00 uur ’s
ochtends en 19:00 uur ’s avonds om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te voorkomen.

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN
Via de mail wordt u nader geïnformeerd over de te volgen werkwijze voor de start van
de werkzaamheden en voor het maken van nadere afspraken met betrekking tot de
uitvoering van de vergunde werkzaamheden.
Minimaal 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden moet u zich met de
Omgevingsdienst in verbinding stellen.
Deze afspraken betreffen in elk geval de volgende onderwerpen:
 een inspectie voorafgaand aan de werkzaamheden, zodat beoordeeld kan worden of
eventuele wijzigingen in de werkplannen alsnog kunnen leiden tot het behoud van
boom, dan wel dat er bomen op een dusdanige wijze beschermd kunnen worden,
zodat schade aan deze bomen vanwege de benodigde werkzaamheden voorkomen
wordt.
 de start van de werkzaamheden en het melden van de voltooiing van de
werkzaamheden, waarna een eindinspectie plaats zal vinden.
 tijdens het uitvoeren van het kappen van een boom moeten de voorwaarden van de
Flora- en Faunawet in acht worden genomen.

Zonder melding bij bovengenoemde ambtenaar mogen de werkzaamheden niet worden
uitgevoerd.
NADERE AANWIJZINGEN


Wij maken u er op attent dat op grond van de Flora- en Faunawet 1988 (artikel 10
t/m 12) het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen dan wel
beschadigen van eieren van beschermde vogels of het verstoren, het opzettelijk
vernielen dan wel beschadigen of het wegnemen van hun nesten verboden is.

Ander wettelijke regelingen zijn onverkort van toepassing, tenzij vergunning, ontheffing
of vrijstelling is gevraagd en verleend.
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