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Bezoekadres
Osdorpplein 1000

1068 TG Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus2003, 1000 CA Amsterdam

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. de heer Joop Smit
Postbus 2003
1000 CA AMSTERDAM

Datum

onskenmerk 73503-2017/UiT/03773 `lfl MEI
Behandelddoor A. Al-Awwadi team Vergunningen

020-2536533
a.al.awwadi@amsterdam.nl

Ondewverp Besluit omgevingsvergunning OLO 2869967vellen 548houtopstanden in geheel
Nieuw-West

GEMEENTE AMSTERDAM
Het algemeenbestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West

Omgevingsvergunning

Besluit met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlagenen voorschriften:

0 Een omgevingsvergunning te verlenen aan de Gemeente Amsterdam voor het vellen van

548houtopstanden,bestaandeuit diverse soorten conform bijgevoegdebijlage
`o2.2869967.kaplijst.pdf',op diverse locaties in de openbareruimte in stadsdeel Nieuw-
West conform bijgevoegdebijlage `o3.2869967.situatietekeningen.pdf' o.a. nabij de
Seineweg 1, 1o43BEte Amsterdam.

Activiteiten
Het project bestaat uit devolgende activiteit:

A. het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene
bepalingenomgevingsrecht);

Voorschriften en Bijlagen
Aan dit besluit is het volgendevoorschrift verbonden:

- Uiterlijk voor 31 december 2018 dient er voldaan te zijn aan een herplantplicht van 367
bomen met een minimale kwekerijmaat van 20-25 cm. ln het aantal van 367bomen
maken 178bomen deel uit van een laanbeplanting of een groepsbeplanting, deze 178
bomen worden herplant. De aanvrager mag hierbij zelf de soort bepalen.Zie voor
uitgebreideherplant informatie pagina 4 en 5van de bijlage `o5.2869967.adviesGOR.pdf'
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Bijlagen
De bijlagen behorende bij dit besluit zullen per e-mail naar U toegezonden worden. U kunt deze
gedurendemaximaal 2 weken downloaden. Daarna kunt U de bijlagen opvragen 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 bellen met het contactcenter op telefoonnummer 14 020.

Bijgevoegde documenten
01.2869967.publiceerbareaanvraag.pdf
o2.2869967.kaplijst.pdf
03.2869967.sitUatietekeningen.pdf
o4.2869967.overig.pdf
o5.2869967.adviesGOR.pdf
06.2869967.adviesGOR_bijbehorende_lijst.pdf

Hoogachtend,

het algemeenbestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West,
namenshen,

4/
,fêølj/ø

/, /_ _ „›_,
;

lvlaartfa?llleugten
Teammanager Vergunningen

CC:
Bomenwacht Nederland
Postbus240
2900 AE CAPELLEAAN DEN IJSSEL
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Wat volgt hierna?
Rechtsbescherming
inwerkingtreding beschikking
lntrekl<ingen overschrijving
Verloopvan de procedure
Beoordelingvan het project
Voorschriften
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 bekendmaking daarvan bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar
geldt het poststempelop uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Algemeenbestuur van de bestuurscommissie 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 bezwaarschrift schrijft 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
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsendewerking. 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 zogehetenvoorlopige voorziening aanvragen. Dat is
een spoedprocedurewaarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/ofandere
maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt U aan bij:

de Voorzieningenrechtervan de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus75850
1o7o AW Amsterdam

Dat kan ook via de website http://lol<et.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daan/oor heeft U een DigiD
nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.
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Inwerkingtreding beschikking

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. lndien bij de
bevoegderechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,treedt dit besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verloop van de procedure
- Op 20 maart 2017 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

Het besluit is voorbereid volgensde regulierevoorbereidingsprocedureals bedoeld in

paragraaf3.2 van de Wet algemenebepalingenomgevingsrecht.
- Op 22 maart 2017 hebben wij de aanvraag gepubliceerdop basisvan artikel 3.8van de

Wet algemenebepalingenomgevingsrecht.
- Op 12 mei 2017 is de beslistermijn van de aanvraag, op basis van artikel 3.9, tweede lid

van de Wet algemene bepalingenomgevingsrechtverlengd met 42 dagen.

Beoordeling van het project
Toetsingskaderhoutopstandte 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 Bomenverordening 2014. De aanvraag om vergunning
is getoetst aan artikel 3, en aan de in artikel 5 Bomenverordening2014 genoemdegronden.

De boomdeskundige van het stadsdeelheeft beoordeeld ofde bomen bijzonderewaarde hebben.
Daarnaast heeft de boomdeskundigegekeken naar de functie van de bomen in de omgeving. Het

oordeel van de boomdeskundige is (zie bijlage `o5.2869967.adviesGOR)': ln 2016 is er in Nieuw-

West een boomveiligheids-en onderhoudsinspectie (BVO) uitgevoerd. De resultaten uit deze

inspectie gaven aan dat er 332 bomen om veiligheidsredenengekapt moeten worden. Bij nog
eens ca. 100 bomen is nader onderzoek uitgevoerd, waarbij duidelijk werd dat er nog 16 bomen

om veiligheidsredenengekapt moet worden.

Hoeweleen aantalvan de bomen in de hoofdboomstructuur of een andere groenstructuur staan,

zijn de redenen om de bomen te verwijderen (veiligheid) belangrijker. Bovendien worden deze

bomen weer vervangen door nieuwe bomen,waardoor de structuur weer hersteld wordt. Ook

moeten er 200 bomen van uit beheeroverwegingen ven/vijderdworden. 91 bomen hebben een

dusdanigeslechte kwaliteit, conditie en/ofbeperktetoekomstverwachting en 109 bomen hebben
een beperkte levensverwachtingvanwege diverse aantastingen zoals tonder-en andere
zwammen en beginnendeafster\/ingsverschijnselen.

ln de kaplijst `06.2869967.adviesGOR_bijbehorende_lijst.pdf'staan de kap redenen alsmede de

aantastingen en/ofgebreken per boom vermeld.

De bomendeskundigeadviseert ons om mee te werken aan de aanvraag. Wij nemen dit advies

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

a. de natuur- en milieuwaardevan de houtopstand;

b. de waarde van de houtopstandvoor het stadsschoon of het landschap;

c. de cultuurhistorischewaarde van de houtopstand;

d. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid.

Aan de hand van de conclusiesvan de gemeentelijkeboomdeskundigeen de Bomenverordening

2014 wordt voor de activiteit vellen van houtopstandeen omgevingsvergunning verleend.
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Voorschriften

Nesten
Ingevolge de wet Natuurbescherming (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 0900 8844.

Voor de veiligheid moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. U bent altijd zelf
aansprakelijkvoor schadeaan derden.

Tijdens het uitvoeren van het kappenvan een boom moeten de voorwaarden van de wet
Natuurbescherming (Flora- en Faunawet) in acht worden genomen.

Bestrijding iepziekte
Om verspreidingvan de iepziektete voorkomen moeten de volgende maatregelen worden
getroffen (artikel 5.10 van de Algemene PlaatselijkeVerordening 2008 van de gemeente
Amsterdam):
- U moet de iepen met inbegripvan het resterende stamdeel direct en ter plaatse

ontbasten en de bast vernietigen ofde niet-ontbaste iepen ofdelen daan/an
versnipperen;

- U mag geen gevelde niet-ontbaste iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad
hebben of vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.
Bij overtreding van dit artikel kan door het stadsdeel een boete worden opgelegd.
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