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Bijlage(n) Advies 
  
Onderwerp Beslissing op bezwaar 
  
  

Geachte heer Dart, 

 

Op 1 juni 2021 diende u een bezwaarschrift bij ons in. Het bezwaarschrift richt zich tegen het 

besluit met kenmerk Z2021-O001511/ 5940013 van 4 mei 2021. Met dat besluit is een 

omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 73 bomen (waarvan 3 bomen worden 

herplant) staande in de openbare ruimte, ter hoogte van de locaties Eerste Van Swindenstraat 1 

t/m 581, 1093 ES, EV, EW, ET, EX, EZ, GA, GB, GC, GD, GE, GG, GH, GJ, GK, GL, GM, LC te 

Amsterdam. 

 

Een ambtelijke bezwaarschriftencommissie heeft de behandeling van uw bezwaarschrift 

voorbereid en bracht hierover advies uit.  

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost besloot in zijn vergadering van 5 oktober dit advies over 

te nemen. Het bestuur besloot: 

 

 De ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

 Het besluit van 4 mei 2021 in stand te laten   

 

Dat betekent dat er terecht een omgevingsvergunning voor het kappen is verleend. U leest in het 

bijgesloten advies van de bezwaarschriftencommissie de onderbouwing van het besluit. 

 

U kunt tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank.  De termijn hiervoor is zes weken. U 

leest meer informatie hierover in het bijgesloten informatieblad. 
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Hoogachtend,  

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

 
Riccardo Osterwald 

Directeur Juridisch Bureau gemeente Amsterdam 
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BEROEP INSTELLEN BIJ DE RECHTBANK  

 

Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Dan moet u 

wel een rechtstreeks belang bij de beslissing op een bezwaarschrift hebben. U moet het beroep 

binnen zes weken na de verzending van de beslissing op het bezwaar indienen. Dat betekent dat 

de rechtbank binnen die zes weken uw beroep heeft ontvangen. Het maakt daarbij niet uit of u zelf 

het beroepschrift bij de rechtbank aflevert of met de post verstuurt. U mag zich ook laten bijstaan 

door een advocaat of een persoon die u machtigt, maar dat hoeft niet. 

 

Stuur uw beroepschrift naar het volgende adres: 

 

De rechtbank Amsterdam 

Sector bestuursrecht 

Postbus 75850 

1070 AW Amsterdam 

 

Digitaal beroep indienen 

U kunt ook digitaal beroep indienen bij de rechtbank Amsterdam via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U hebt dan wel een elektronische handtekening nodig 

(DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. 

 

Kosten voor beroep 

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. Dit is een bedrag dat u moet 

betalen aan de rechtbank bij de start van de beroeps procedure. De griffier van de rechtbank zal u 

wijzen op uw plicht om griffierechten te betalen. Hij geeft ook uitleg over hoe u kunt betalen.  

 

Mogelijke vergoeding kosten beroep 

Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, dan vergoedt het bestuursorgaan de griffierechten 

die u betaalde. In andere gevallen staat soms in de uitspraak dat u toch het griffierecht geheel of 

gedeeltelijk krijgt vergoed. 

 

Voorlopige voorziening vragen 

Een beroepschrift indienen stopt niet het besluit waar u tegen in beroep gaat. Wel kunt u de 

voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Ook dat verzoek kunt u digitaal indienen.  

 

Kosten voor voorlopige voorziening 

Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Dit griffierecht is net zoveel als het 

griffierecht voor het indienen van een beroepschrift. Bij de uitspraak kan de voorzieningenrechter 

bepalen dat u het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed. 

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kijkt u op www.rechtspraak.nl.  
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