
 
 
BEZWAAR VERGUNNING Z2021-O001511 (4-05-2021) 
kap van 73 bomen ter hoogte van de Eerste Van Swindenstraat huisnummers 1 t/m 581. 
 Naam: ____________________________________________________________  Adres / postcode/ woonplaats: __________________________________________  
Amsterdam, 7 juni 2021  Bij dezen maak ik bezwaar tegen de afgegeven vergunning voor de bomenkap van 73 bomen in de Eerste van Swindenstraat tegenover de huisnummers 1 t/m 581. Dit, vanwege de volgende redenen:  Het besluit voldoet niet aan het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb).  1) De betreffende bomen zijn onderdeel van de HoofdBomenStructuur (HBS), onderdeel van de Visie Openbare Ruimte. Het is planologisch vastgelegd dat deze bomen beeldbepalend zijn voor de stad. Er gelden "aanvullende spelregels", zoals het opstellen van een "Programma van Eisen". Een Programma van Eisen is echter niet opgenomen in de Bomen Effect Analyse. Ook in de (beleids-) stukken en –beslissingen wordt hier op geen enkel moment nog aandacht aan besteed.  Een andere spelregel is de verplichting bestaande bomen zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp in te passen. In ontwerp 2B (NvU) lijkt dat, althans gedeeltelijk, te zijn gelukt. De huidige zuidelijke bomenrij is ingepast het wegprofiel.  Helaas blijkt in dit ontwerp de rijbaan te smal. Puccini beleid vereist in dit geval onderzoek naar mogelijke aanpassingen en: daar verslag van te doen. Zo zou het een beetje opschuiven van de noordelijke bomenrij al voldoen om de vereiste 5.80 meter rijbaanbreedte te halen.    2) In de vergunning worden drie van de vier weigeringsgronden van de bomenverordening verworpen met de volgende argumenten:  

 “Gezien de noodzakelijke geplande werkzaamheden en herinrichting zijn de 73 aangevraagde bomen niet duurzaam te behouden.”  Maar in de BEA wordt onder 7.2 vastgesteld dat alleen de noordelijke bomenrij door het project een afnemende levensverwachting zal hebben; de zuidelijke bomenrij niet. 
 “Bijna 70% van de bomen heeft een matige conditie”.  Maar van die bomen met een matige conditie heeft bijna de helft een levensverwachting van meer dan 25 jaar –een normaal beeld voor straatbomen van deze leeftijd.    3) de omgevingsvergunning kent voor 73 bomen kap toe, maar een ‘kapkaart’ ontbreekt. De vergunning markeert de bomen enkel via huisnummers en postcodes. Hiermee is niet duidelijk voor welke bomen de vergunning nu is toegekend.  Ik verzoek u te adviseren nieuw onderzoek naar de mogelijkheid tot behoud van de zuidelijke bomenrij te laten uitvoeren en de huidige vergunning af te wijzen.        [handtekening]  


