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NOTITIE PREMATUUR BEZWAAR
VAN 1 3 MEI 201 3

Ontvangst prematuur bezwaar
Wij hebben op 1 4 mei 201 3 van mevrouw H. van Gerven – van Dorssen haar
bezwaar van 1 3 mei 201 3 ontvangen. Mevrouw Van Gerven – van Dorssen is
e
woonachtig aan de 1 van Swindenstraat 1 31 , 1 093 GB te Amsterdam. Het
bezwaar is kenbaar gemaakt naar aanleiding van een artikel in Het Parool van 1 8
april 201 3.
Regelgeving
Gelet op paragraaf 3.2 juncto artikel 2.2, lid 1 , onder g van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht valt deze aanvraag binnen de reguliere
voorbereidingsprocedure. De wetgever heeft juridisch de mogelijkheid tot het
kunnen indienen van zienswijze bij een reguliere voorbereidingsprocedure niet
verplicht gesteld aan het uitvoerende bestuursorgaan, in dit geval stadsdeel Oost.
Het stadsdeel heeft daarom bij haar publicatie ook niet meegedeeld dat het
mogelijk is om zienswijze kenbaar te maken tegen de ingediende aanvraag.
Het prematuur indienen van een bezwaar tijdens de behandeling van de aanvraag
om omgevingsvergunning is ook niet mogelijk, omdat deze rechtsgang pas
opengesteld wordt op het moment van afgifte van de gevraagde
omgevingsvergunning.
Wij zullen echter, ondanks bovenstaande regelgeving, wel alvast inhoudelijk
ingaan op het ingediende premature bezwaar.
Aanleiding prematuur bezwaar
Op 1 6 april 201 3 is door het stadsdeel Oost een aanvraag ingediend voor het
kappen van 404 bomen in het Oosterpark. Deze aanvraag is op 1 mei 201 3
gepubliceerd op de website van het stadsdeel Oost en in het stadsblad De Echo
van Amsterdam Oost. Daarnaast heeft Het Parool op 1 8 april 201 3 een artikel
gewijd aan deze aanvraag.
Het aantal te kappen bomen is verminderd naar 392 bomen en er worden
daarnaast 4 bomen verplant. Zie hiervoor de inhoud van de
omgevingsvergunning.
Inhoud prematuur bezwaar
Het premature bezwaar wordt in het kort verwoord:
1 . 404 bomen kappen betekent dat de helft van het Oosterpark wordt vernietigd
en verminkt. Hoe komt men aan dit idiote plan? Niet de bewoners.
2. Hoe zit het met de vogels en andere lotgenoten?
3. Bij deze weg met het plan, want wij stadsmensen hebben bomen nodig en
geen opgetut park.
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Overwegingen prematuur bezwaar
Hieronder wordt ingegaan op het premature bezwaar:
1 . Sinds 2009 is met bewoners en parkbezoekers een intensief participatie- en
inspraaktraject doorlopen over de plannen voor het Oosterpark. In de
ontwerpperiodes voor fase 1 en 2 is samen met de landschapsarchitect zeer
regelmatig gesproken met een klankbordgroep en een bomenwerkgroep van
bewoners. Daarnaast zijn er meerdere ruim aangekondigde
inspraakwandelingen georganiseerd voor omwonenden en andere
parkbezoekers, waarvan de laatste op 1 juni 201 3. In de zomer van 201 2 is
het projectteam ook regelmatig het park ingetrokken om met parkbezoekers
over de plannen en het ontwerp te praten. Het ontwerp voor het Oosterpark is
uiteindelijk in november 201 2 unaniem vastgesteld door de stadsdeelraad.
Doel van het plan is het groter maken van de openbare ruimte van het park en
het versterken van de groenwaarden. Het bomenplan is onderdeel van het
ontwerp en richt zich ook op het verbeteren van de groeikansen van bomen.
Ook voor fase 3 en 4 van het programma Verdubbeling Oosterpark staat een
participatietraject op stapel. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor
een digitale nieuwsbrief en worden zo op de hoogte gehouden van de
voortgang.
2. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met vogels en kleine dieren: onder
meer worden bomen met een hoge natuurwaarde (= nestelmogelijkheden
voor vogels en vleermuizen) behouden. Ook wordt op enkele plaatsen
voorzien in dichter struikgewas waar kleine dieren bescherming vinden.
Hiertoe is een Ecoquickscan uitgevoerd door het ecologisch adviesbureau
voor natuur en landschap op 8 oktober 201 2.
3. Het doel van het stadsdeel is om ervoor te zorgen dat de groene kwaliteit van
het Oosterpark versterkt wordt door van het landschappelijke zuidelijke deel
en het bebouwde noordelijke deel weer een samenhangend geheel te maken,
waardoor o.a. de leefbaarheid en recreatieve waarden vergroot worden.
De grondwaterproblematiek wordt aangepakt en de aanwezige voorzieningen
worden gemoderniseerd en verbeterd. Het park wordt zichtbaar gemaakt
langs de Mauritskade. Er worden 80 nieuwe bomen herplant binnen het park
en 1 50 bomen elders binnen het stadsdeel Oost. Daarnaast wordt er een
bedrag van € 471 .000,00 geïnvesteerd door de kwaliteitsimpuls in het
Oosterpark waar de bestaande bomen van gaan profiteren (aanleg molgoot,
drainage) en een investering in de ondergrondse groeiplaats van de
bestaande bomen.
Conclusie
De naar voren gebrachte argumenten geven geen aanleiding om de gevraagde
omgevingsvergunning te weigeren. Mocht mevrouw van Gerven – Van Dorssen
het hier niet mee eens zijn, dan heeft zij de mogelijkheid om na de verlening van
de benodigde omgevingsvergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de
bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Oost.

