Aan het Juridisch Bureau Amsterdam
Postbus 483 1000 AL Amsterdam
President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam
Van [naam, adres, telefoonnummer].
Bezwaarschrift toekenning Vrolikstraat 132 t/m 190, 1092 TN: jaarvergunning voor
een periode van drie jaar voor het kappen van diverse bomen in diverse particuliere
en gemeenschappelijke tuinen en tuincomplexen van Stadgenoot, verzonden op 29
juli 2019, 4208869/HZ-WABO-2019-001494
Amsterdam, [datum]
Geachte commissie,
Ik maak bezwaar tegen het toekennen van de bovengenoemde jaarvergunning vanwege de
volgende redenen:
1. De herplantplicht uit het beheerplan is niet in overeenstemming met de gemeentelijke
herplantplicht, er moeten (op basis van leeftijd) bomen worden herplant -geen struiken.
2. Een overzicht met de type boomsoorten waar op voorhand een kapvergunning voor wordt
aangevraagd ontbreekt. Het beheerplan is daarmee niet in overeenstemming met het
gemeentelijke "concept Richtlijnen Beheerplan” uit 2016.
3. Volgens deze richtlijnen hadden alle belanghebbenden door aanvrager moeten worden
ingelicht. Dit is niet gebeurd, aanvrager heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan.
4. De gemeente heeft het beheerplan geadviseerd, beoordeeld en toegekend. Het is
twijfelachtig of de beoordeling van een beheerplan objectief is als de gemeente zelf
betrokken was bij de totstandkoming ervan.
5. Deze jaarvergunning raakt honderden bewoners is hun directe belang. Dit staat niet in
verhouding tot het aantal bomen dat daadwerkelijk voor ernstige overlast zorgt. Een
jaarvergunning is een veel te zwaar middel om in te zetten voor de gewenste bomenkap.
6. Er zijn op dit moment door aanvrager meerdere jaarvergunningen in Oost aangevraagd;
de teller staat inmiddels op vier. Er wordt door aanvrager kennelijk gebruik gemaakt van
de “salamitactiek”. Als aanvrager vrij spel krijgt om de aankomende drie jaar de
huizenblokken naar eigen believen van zijn binnentuinbomen te ontdoen heeft dat
gevolgen voor de flora en fauna. Bepaalde vogelsoorten zullen niet meer terugkeren
(bijvoorbeeld de boomklever). Vanwege de totale omvang van het project had eerst een
flora- en faunaonderzoek moeten plaatsvinden.
Ik verzoek u het DB van Stadsdeel Oost vanwege bovengenoemde gronden te adviseren de aan
Stadgenoot toegekende jaarvergunning in te trekken.
Met vriendelijke groet,
[naam, handtekening]

