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Gemeente
Amsterdam
Nieuw-West

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Ingenieursbureau
t.a.v. de heerJ.H. Frieling
Weesperstraat 430
1018 DN AMSTERDAM

Datum

Ons kenmerk 71766-2016/UIT/10847
Behandeld door Cleheer J.P.H.l\/l. Nederitlgt
Doorkiesnummer (O20) 2536871
E-mail J.Nederstigt@amsterdam.nl
Onderwerp Omgevingsvergunning OLO 2695327

GEMEENTE AMSTERDAM

Bezoekadres
Plein '40-'45nr. 1

1064SW Amsterdam

Postbus2003
:Looo CA Amsterdam
Telefoon 14020
amste-rdam.nl

VERZONDEN22 ufo.2015

Het algemeenbestuur van de bestuurscommissievan Stadsdeel Nieuw-West

Omgevingsvergunning

Besluit met inachtneming van de in dit besluit opgenomen voorschriften en de bij dit besluit
behorende bijlagen

0 een omgevingsvergunning te verlenen aan het Ingenieursbureauvoor het kappenvan

372 bomen op de locatie Sloterpark West te Amsterdam;

Activiteiten
Het project bestaat uit de volgende activiteit:

A. het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene
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Voorschriften, bijlagen en uitgestelde indieningsvereisten

Voorschriften
Aan dit besluit zijn uitvoeringsvoorschriftenverbonden,deze vindt U onder de beoordeling van

het project.

Herplantplícht
Aan deze vergunning is een herplantplicht verbonden.Tijdens de herinrichting van het park
moeten er 372 bomen in de kwekerijmaat zo-25 worden herplant. Als er te weinig ruimte is om dit
aantal aan te planten mogen er ook 186 bomen in de kwekerijmaat 35-40 worden herplant.

Bijlagen
De bijlagen behorendebij dit besluit zullen per e-mail naar u toegezondenworden. U kunt deze
gedurende maximaal 2 weken downloaden. Daarna kunt u de bijlagenopvragen vanuit ons

archief. Wilt u een afspraakmaken voor inzage in het dossier,dan kan dat zowel telefonisch als
online via de website stadsdeel Nieuw-West. Voor meer informatie over het maken van een

afspraak, kunt u ook bellenmet het contactcenter op telefoonnummer 14 ozo.

o1._OLO_2695327_aanvraagformulier.pdf;
oz._OLO_2695327_motivatie_l<apvergunning_bomen_SP_West.pdf;
03._OLO_2695327_situatie_sp_west_1.pdf;
o4._OLO_2695327_situatie_sp_west_2_ pdf;
o5._OLO_2695327_situatie_sp_west_3.pdf;
o6._OLO_26953z7_situatie_sp_west_4.pdf;
o7._OLO_2695327_bomenlijst.pdf;
08._OLO_2695327_advies_GOR.pdf.

Uitgestelde indieningsvereisten
Voor dit besluit gelden geen uitgestelde indieningsvereisten.

Met vriendelijke groet,

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw~West,
name

J

Mik Middeldorp,
Teammanager Vergunningen a.i.
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Wat volgt hierna?
Rechtsbescherming
Inwerkingtreding beschikking
Intrekking en overschrijving
Verloopvan de procedure
Beoordelingvan het project
Uitvoeringsvoorschriften
Nadere aanwijzingen

Rechtsbescherming

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt U als u belanghebbendebent bij het besluit binnen
zes weken na de dag van bekendmakingdaan/an bezwaar maken.Als datum van uw bezwaar
geldt het poststempelop uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Algemeen bestuur van Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 2003
1ooo CA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd;
uw naam, adresen telefoonnummer;
de datum waarop u het bezwaarschriftschrijft en uw handtekening;
het besluit waartegen u bezwaar maakt,datum en referentienummer/kenmerkvan het besluit;
waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking
B

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen Schorsendewer|<ing. Dat wil zeggen, dat het
besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoedkunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is

een spoedprocedurewaarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokkenen/ofandere
maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechtervan de RechtbankAmsterdam
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht
Postbus75850
1070 AW Amsterdam
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Dat kan ook via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor heeft u een DigiD

nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in

artikel 6:7van de Algemene wet bestuursrecht(zes weken na de datum bekendmaking van de

vergunning), voor het indienen van een bezwaarschrift,indien deze betrekking heeft op een

activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,f, g of h, ofartikel 2.2, eerste lid, onder b,
c of g van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht,of betrekking heeft op een wijziging van

de voorschriften van de vergunning die betrekking hebben op een activiteit als hien/oor genoemd
(artikel 6.1,tweede lid, onder a van de Wet algemenebepalingenomgevingsrecht).

Bovenstaandebetekent dat u paszes weken na datum van dit besluit mag beginnen met de

uitvoering van de aangevraagdewerkzaamheden.

Intrekking en overschrijving

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurendeeen bepaaldetermijn geen

handelingenzijn verricht met gebruikmakingvan de vergunning, op verzoekvan de
vergunninghouder,ofals hien/oor een zwaarwegendbelangaanwezig is.

ln sommige gevallenmoet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeldop verzoekvan een

ander bestuursorgaanof een adviseur,alsdeze bij het besluit betrokken is geweest.

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven,zodat iemand andersdan de

aanvragervergunninghouderwordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste

overschrijving aan het stadsdeel worden gemeld.Hierbij dienen de volgendegegevens worden

ingediend:
- naam en adresvan de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en)waar het verzoek betrekking op heeft;
- naam, adres en telefoonnummer van degenevoor wie de omgevingsvergunning zal gaan

gelden;
- een contactpersoon van degenevoor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- het tijdstip waarop de overschrijvingplaatszal vinden.

Verloop van de procedure

Op 8 december 2016 is de aanvraag om een omgevingsvergunningontvangen.

Het besluit is voorbereid volgens de regulierevoorbereidingsprocedureals bedoeld in paragraaf

3.2 van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht.
Op 14 december 2016 hebben wij de aanvraag gepubliceerdop basisvan artikel 3.8van de Wet

algemene bepalingenomgevingsrecht.
Op 19 december 2016 is adviesuitgebrachtdoor de boomdeskundigevan de gemeente.
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Beoordeling van het project

Toetsingkader houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.18 Wabo)

Voor het vellen van een houtopstand is er een vergunning nodig (artikel 2.2, eerste lid, onder g
van de Wabo). Het project is getoetst aan de Bomenverordening2014 van Amsterdam.

De bomen staan in Sloterpark West te Amsterdam (zie de situatietekening voor de exacte

locatie).

De aanvraag betreft het kappenvan in totaal 372 bomen.

Een overzicht van soort en maten zijn in de bomenlijst aangegeven.

In de motivatie van de aanvraag wordt aangegeven dat bij de herinrichting van het park een gelijk
aantal bomen zalworden aangeplant.

De boomdeskundigevan het stadsdeel heeft beoordeeldofde bomen bijzonderewaarde
hebben. Daarnaast heeft de boomdeskundigegekekennaar de functie van de bomen in de
omgeving.

Bij het beoordelenvan de aanvraag voor een activiteit kappen is er gekekennaar:

a. natuur- en milieuwaarden,
b. landschappelijkewaarden;
c. cultuurhistorischewaarden;
d. beeldbepalendheid;
e. waarden van stads- en dorpsschoon;
f. waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Aan de handvan de conclusiesvan de gemeentelijke boomdeskundigeen de bomenverordening
wordt voor de activiteit vergunning verleend. De reden hien/oor is:

Hoewel de bomen van waardenzijn voor de natuur, blijven er voldoende bomen in de omgeving
staan die de genoemde functies ook vervullen. Bovendien worden er bij de nieuwe inrichting van

het parkweer nieuwe bomen en groen aangeplant. Ook deze bomen gaan in de toekomst de
genoemde functies vervullen.

De bomen geen bijzondere landschappelijkeen cultuurhistorischewaarde hebben.

Het park een grote belevingswaardeheeft voor de omgeving en de stad.

De bomen van belangzijn voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving, denk daarbij aan

recreatie, wandelen fietsen, enz.
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Er geen sprakeis van monumentale waarde van de houtopstanden.

Als gevolgvan achterstallig onderhoud,slechte groeiomstandigheden(hoge grondwaterstand) is

de kwaliteit van de bomen erg slecht en is het noodzakelijkdeze bomen te verwijderen.

Uitvoeringsvoorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u zich aan deze
voorschriften houdt.

Voorschriften herplantplicht

Herplantplicht
Aan deze vergunning is een herplantplicht verbonden. Tijdens de herinrichting van het park
moeten er 372 bomen in de kwekerijmaat zo-25 worden herplant. Als er te weinig ruimte is om dit
aantal aan te planten mogen er ook 186 bomen in de kwekerijmaat 35-40 worden herplant.

Voorschriften vellen van een houtopstand

Bestrijdingiepziekte
Om verspreidingvan de iepziekte te voorkomen moeten devolgende maatregelenworden
getroffen (artikel 5.10 van de Algemene PlaatselijkeVerordening zoo8 van de gemeente
Amsterdam):

- U moet de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse
ontbasten en de bast vernietigen of de niet-ontbaste iepen of delen daan/an
versnipperen;

- U mag geen gevelde niet-ontbaste iepen ofdelen daan/an voorhanden of in voorraad
hebben of vervoeren, tenzij het gaat om versnipperdiepenhout.
Bij overtreding van dit artikel kan door het stadsdeel een boete worden opgelegd.

Nesten
Ingevolgede Flora- en Faunawet is het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen,dan
wel beschadigenof het wegnemen van nesten verboden.

Uitvoering
Voordat bomen worden gekapt, moet dit bij de politie Amsterdam-Amstelland worden gemeld. U

kunt dit doen via o9oo 8844.

Voor de veiligheid moeten er voorzorgsmaatregelenworden getroffen. U bent altijd zelf
aansprakelijkvoor schade aan derden.

Tijdenshet uitvoeren van het kappenvan een boom moeten de voorwaarden van de Flora- en

Faunawet in acht worden genomen.
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Nadere aanwijzingen

Schade
De kosten verbonden aan het herstellenvan eventuele schade,door,of alsgevolgvan de uitvoering
van werkzaamheden aan gemeentelijkeeigendommen,waaronderbegrepenkabelsen/of
leidingen,bomen,masten, (licht)bestratíng,et cetera moeten door de aanvragerworden vergoed.
lndien de aanliggendegemeentelijkeeigendommenvoor de start van de bouwwerkzaamheden
reeds gebrekenvertonen, moet vergunninghouderdit schriftelijk melden bij het stadsdeel.
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