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Besluit aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
GEMEENTE AMSTERDAM
Het college van burgemeester en wethouders
gezien de aanvraag, ingekomen op 15 oktober 2021, om omgevingsvergunning voor de activiteit:


het vellen van een houtopstand (als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht);

besluit:
 een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van 16 honingbomen staande in de
openbare ruimte, locatie gedeelte Kinkerstraat tussen de J.P. Heijestraat en Bilderdijkstraat aan de even kant, (zie bijlage LT-01) in Amsterdam’ onder de in dit besluit gestelde
voorwaarde(n).
Voorwaarde(n) bij dit besluit:
 Met het vellen mag pas worden begonnen als de bezwaartermijn (zes weken na datum
verzending van het besluit) is verstreken, dan wel nadat beslist is op het verzoek om voorlopige voorziening;
 (herplantplicht);zie bijlage AG-01.
 In het broedseizoen mogen er door het vellen geen nesten van vogels worden verstoord,
noch nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaats van dieren, be-
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horende tot een beschermde inheemse diersoort, worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord;
De herplant moet uiterlijk vóór 1 april 2024 plaatsvinden.

Bij dit besluit horen de volgende gegevens:
Gemerkt:
 A-01: aanvraagformulier;
 LT-01: locatietekening;
• AG-01: advies groendeskundige;
• K-01: kaplijst;
• DO-01: definitief ontwerp;
• G-01 t/m G-02: gereedmeldingsformulieren.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam
namens hen,

P. Verboom
Teammanager Vergunningen Gebruik
Stadsdeel West

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)
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Procedurele aspecten
Intrekken omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden ingetrokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29, artikel 2.33 van de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (hierna Wabo).
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit
besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan online via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb of per
post. Het onlineformulier kunt u vinden op internet (via de gebruikelijke zoekmachine.
Stuur uw bezwaarschrift per post naar:
Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
 uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en handtekening
 een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie
van het besluit mee of noem het kenmerk
 de redenen van uw bezwaar.
Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.
Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.
Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig 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
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op
deze site vindt u ook meer informatie.
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Voorbereidingsprocedure
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in § 3.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Ontvangst aanvraag
Wij hebben de aanvraag op 16 oktober 2021 ontvangen.
Aanvullende gegevens
Op 22 oktober 2021 is er om aanvullende gegevens verzocht. Deze hebben wij op 1 december 2021
ontvangen. De termijn waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist is hierdoor met 5 weken en 3
dagen opgeschort.
In werking treden
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de hierboven genoemde termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift. Wanneer gedurende deze termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.
Activiteit(en) binnen de aanvraag Omgevingsvergunning
Het project bestaat uit de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’ (als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Voor deze activiteit is hierna aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, Algemene wet bestuursrecht, Bomenverordening 2014.

Inhoudelijke beoordeling
Vellen van een houtopstand (artikel 2.18 Wabo)
Bomenverordening 2014
Algemeen
Elke aanvraag om een kapvergunning vereist een afweging van de betrokken belangen. Hierbij
gaat het enerzijds om de belangen die de aanleiding vormen voor de kapaanvraag en anderzijds
om de belangen tot behoud van de boom. Bij deze belangenafweging worden ook de eventueel
ingediende zienswijze(n) meegewogen. De criteria in artikel 5 van de Bomenverordening 2014 zijn
bedoeld om deze afweging zo goed mogelijk te kunnen maken, maar zijn niet dwingend bepaald.
Belangen die aanleiding vormen voor de kapaanvraag
Voor herinrichting van de Kinkerstraat tussen Kinkerbrug en Bilderdijkstraat is een Definitief Ontwerp opgesteld. Voor 16 bomen is geen plek meer.
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Belangen tot behoud van de boom
De boom bezit waarde van de houtopstand art.5 eerste lid onder b van de
Bomenverordening 2014).
Toelichting artikel 5
De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat
het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.
Advies externe groendeskundige
Zie bijlage AG-01.
Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en nemen het dan ook over.
Voor het overige is er ook geen aanleiding om van het advies af te wijken.
Belangenafweging
Na afweging van de belangen komen wij tot het oordeel dat de omgevingsvergunning voor het
vellen van genoemde bomen kan worden verleend. Echter, de vergunninghouder dient bij de uitvoering van het project de in dit besluit opgenomen voorwaarden in acht te nemen.

Uitvoeringsvoorschriften
De voorwaarden van de Wet natuurbescherming moeten in acht worden genomen. Het zoeken,
rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen, dan wel beschadigen of het wegnemen van nesten is
verboden.
Om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen moeten maatregelen worden
getroffen. Bij schade kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Nadere aanwijzingen
Werken in de openbare ruimte
Indien bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in
de openbare ruimte) vergunning nodig. De WIOR- vergunning is een integrale vergunning voor het
gebruik van de openbare ruimte.
Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk
kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke
verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR- vergunning kan digitaal
via Loket Amsterdam worden aangevraagd.
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Intrekking
Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunninghouder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur,
als deze bij het besluit betrokken is geweest.
Overschrijving
Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aanvrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving
aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend:
naam en adres van de vergunninghouder;
de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft;
naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan
gelden;
een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.
Rechten van derden
Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet.
Schade
De kosten verbonden aan het herstellen van eventuele schade, door, of als gevolg van de uitvoering
van werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, waaronder begrepen kabels en/of leidingen,
bomen, masten, (licht)bestrating, en dergelijke moeten door de aanvrager worden vergoed. Indien
de aanliggende gemeentelijke eigendommen voor de start van de werkzaamheden reeds gebreken
vertonen, moet vergunninghouder dit schriftelijk melden bij het stadsdeel.

