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uitspraak

van de voorzieningenrecbter

van 16 juni

van de gemeente Amsterdam

verw rder

C. van Pagee, te Amsterdam, verzoekster
(gemachtigde: B,E.I, Dati),
en

het college van burgemeester en wethouders
(gemachtigde: rnr. M. Mulder).

Ais derde-partij heeft aan het geding deelgenornen: de gemeente Amsterdam.

Pa-ocesverloop
.
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8ij besluit van 17 december 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder een
omgevingsvergunning
verleend voor het vellen van 16 honingbomen staande in d - op nb r
ruimte, loeatie gedeelte Kinkerstraat tussen de J.P. Heijestraat en Bilderdijk tr a a. n
. n

erzoekster heeft tegen dit besluit bezwaar gernaakt. Zij heeft de voorziening
om een voorlopige voorziening
te treffen.
,

n

h r

op de zitting heeft plaatsgevonden op 16 juni 2022, V rz . k t r is
door haar gernachtigde .. Het college heeft zi h tat n
door zijn gernachtigde. Namen . ergunnin h ltd r i v to, 11 11 11
omgevingsmanager. Verder waren aam ezig F. .d Li t, pr ,j.J rrnan g r , n
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2.
Met het raadsbesluit van 27 rnei 2021 heeft de gerneenteraad van Anlsterdaln
.
inzesternd 111ethet uitvoerinzs- en kredietbesluit vernieuwing I(illke)'straat Midden ell West,
t»
b
.
d
Deze vernieuwinz b wordt kort bob
zezezd noodzakelijk zeacht om de doorstt'OInlIlg ell e
fi " f
veiligheid vall het verkeer te bevorderen. In dit raadsbesluit is tlitgegaall van het De miue
Ontwerp dat onder meer vergroening vall de straat inhoudt. Deze vergroellillg vindt plaat.s.
door het uitbreiden van 40 nieuwe bomen waarvoor 15 bornen ill matige tot slechte cond itie
met een beperkte levensverwachting moeten worden gekapt.
3.
Het ingen ieursbureau Amsterdam heeft als onderdecl vall vergLlllnitlghollder tell
behoeve van de vernieuwing een orngevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van
16 honingbomen in de Kinkerstraat ell "vel in het gedeelte tussen de J.P. Heijestraat en de

Bilderdijkstraat

aan de even zijde.

en "vii dat de
honingbornen behouden blijven tot eell beslissing op haar bezwaar is genomen. Omdat de
werkzaamheden aan de Kinkerstraat intussen zijn aangevangen en daarbij wortels worden
beschad igd, vraagt verzoekster de voorzieningenrcchter oln de orngevingsvergunning te
schorsen tot op het bezwaar is beslist.

4.

Verzoekster heeft bezwaar gernaakt tegen deze omgevingsvergunning

Het college heeft op zijn beurt gevraagd om het verzoek afte wijzen. Het is, aldus het
college, juist dat wortels vall de bomen door werkzaarnheden worden beschadigd. De bornen
hebben beperkte groeiruimte in de grond. Daardoor heeft eell deel van de wortels horizontaal
11LInvveg vlak onder het straatoppervlak gezocht en zijn die wortels om de leidingen ell
kabels ill de grond gegroeid. Bij werkzaamheden aan het straatoppervlak kan daarorn niet om
de wortels heen worden gewerkt. Schade aan deze oppervlakkige wortels is daarom
onvermijdelijk. Cruciale wortels worden niet getroffen. Deze werkzaamheden dulden
volgens het college geen uitstel. Ter voorkoming van een verkeersinfarct meet de
vernieuwing vall de Kinkerstraat gereed zijn zodra het omvangrijke .project Oranje Loper
start. Verder uitstel zal voor beide projecten enorme kostenposten met zich brengen.
Bovendien is de orngevingsvergunning
rechtmatig, aldus het college.
5.

6.
De voorzieningenrechter
stelt allereerst vast dat het belang vall de gerneente bij de
voortzetting en tijdige afronding van de vernieuwing van de Kinkerstraat groot is. Dit
ontwerp leidt niet tot kaalslag, integendeel, in het ontwerp van die vemieuwinp is voorzien in
een vergroening van de straat, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. In de straat
komen aanzienlijk meer bomen dan nu het geval is. Omdat die born en meer groeil'LlitTIte
krijgen, zullen die eell langere levensduur ell een betere conditie hebben dan de te vellen
honingbornen. Daarmee is de aanwezigheid van de houtopsrand voor de aanblik van de straat
en de woon- en leeforngeving gewaarborgd.
7..

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
is met de boonleffectallalyses
en het
verplantbaarheidsonderzoek
ook voldoende zorgvuldig onderzoe]; verricl1t naar de vraaz f
de bornen behouden kl~~nen blijven. Daaruit is overtuigend naar VOI'ell gel(omen dat dit~ 0
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8.
Een verbcd op voortzetting van de werkzaarnheden ZOll verregaande (financiele)
implicaties tot gevolg hebben. Gelet op grond vall wat 11iervOOI"is overwogen zet de
voorzieningcnrechtcr onvoldoende aanleiding om die wcrkzaamheden te verbieden tot op het
bezwaar is beslist. De voorzieningenrechter wijst daarorn het verzoek om voorlopige
voorziening af. Dit betekent dat de werkzaamheden mogen worden voortgezet.
-

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.H. Waller, voorzieningenrechter,
J.P. Braam, griffier, op 16 juni 2022.
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Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.
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