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Geacht college.
Hierbij maken wij bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een omgevingsvergunning aan
Stadsdeel Oost te verlenen voor het kappen van 392 bomen en het verplanten van 7 stuks in het
Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).
De Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen is een kleine Amsterdamse vereniging die zich inzet
voor behoud van het groen in Amsterdam. Zo hebben wij ons ingespannen voor het behoud van de
bomen in het Wibautplantsoen. Wij organiseerden daarvoor een burgerinitiatief. Recentelijk hebben
wij in dit kader een buurttuin opgericht. Ook hebben wij meegedacht over de herinrichting van het
Wibautplantsoen.
Gronden van bezwaar.
Ten grondslag aan de genoemde omgevingsvergunning (hierna te noemen: kapvergunning) ligt het
besluit van de Stadsdeelraad op 20-11-2012 in te stemmen met het definitief ontwerp fase 1 en 2.
Hierbij is de raad een plankaart gepresenteerd met de naam ‘beplantingsplan’, gemaakt door Buro Sant
en Co (12-04-2012). Op deze kaart staan de posities van de bomen in het nieuwe ontwerp aangegeven.
De hiervoor te kappen bomen staan er niet op; deze kaart werd een ruim jaar later gepubliceerd (5-062013). Strikt genomen heeft de raad dus ingestemd met het beplantingsplan en niet met deze
kapvergunningskaart. De consequenties blijken groot; bijna 400 bomen worden gekapt. Het is de
vraag of de raad eenzelfde besluit had genomen als deze kapvergunningskaart bij de raadsstukken had
gezeten. Daarom vinden wij dat de vergunningskaart een directe vertaling van het beplantingsplan
moet zijn. Als de vergunningskaart afwijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van voortschrijdend
inzicht/onderzoek, getuigt het van behoorlijk bestuur de kapvergunningskaart ook aan te bieden aan de
raad, met daarbij een toelichting op de afwijkingen van het oorspronkelijke beplantingsplan.
Wij hebben het gedeelte rond de muziekkoepel vergeleken met het beplantingsplan van 2012 en
kwamen tot de volgende verschillen:
Bomen die volgens het beplantingsplan niet gekapt zouden worden:
BP132123, 104437, 104444, 104451, BP104497, BP152806, 138150, 148943, BP201234, BP201234
Bomen die volgens het beplantingsplan zouden worden gepland en niet op de kapvergunningskaart
staan:
UspA (M1), Fo (M4), Um (M4)
Monumentale bomen die wel op kapvergunningskaart staan en niet op het beplantingsplan:
132139, 201403, 116002,104565
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Bomen die als gewone boom in het beplantingsplan staan en als monumentale boom op de
kapvergunningskaart:
116010

Bomen die als gewone boom op de kapvergunningskaart staan en als monumentale boom in
het beplantingsplan:
104577
Bomen die volgens het beplantingsplan moeten verdwijnen maar wel blijven staan:
BP201388, 105299, 201404, 104489, 132157, 104476, 104474, 104473, 104471, 104466, 104468,
104481, 104482, 104472, 104461, 104448, 104446, 104447, 104443, 132133, 152751, 201247,
104707, 116008, 152761, 116058, 201329, 201330, 201332, 104656, 104613, 138160, 104645,
104663, 104664, 201328, 116063, 152679, 104669, 104684, 148942, 104634, 104626, 148944,
104568, 104567, 104566, 104564, 132064, 132161, 115983, 132125, 104504, 104501, 104555.
Bomen waarvan de positie op beide kaarten niet overeenkomt:
105157
Het aangegeven kapvergunningsgebied van beide kaarten is ongelijk, dit heeft o.a. de volgende
consequenties:
 M4: Vergunningsgebied kleiner gemaakt dan in beplantingsplan: 7 x te planten Quersus
Robor op kapvergunningskaart niet aangegeven.
 H1: Vergunningsgebied groter gemaakt dan in beplantingsplan: 116014 (monumentaal),
105299, BP201388, 148908, 132144, 132159 vallen nu onder kapvergunningskaart.
 Linaeusstraat bij vergunningsgebied betrokken.
 Een legenda voor de betekenis van de stippellijnen ontbreekt.
Bovengenoemde afwijkingen zijn als gezegd nog maar voor een gedeelte van de kapvergunningskaart
beschouwd.
Wij verzoeken u de huidige vergunning af te wijzen aangezien hij niet in overeenstemming is met het
door de raad goedgekeurde definitieve ontwerp als aangegeven in het beplantingsplan van 12-04-2012.
Ook verzoeken wij u een nieuwe kaart op te stellen die wordt verantwoord in de raad en rekening
houdt met de overige bezwaren.
Met vriendelijke groet,
Bart Dart
Voorzitter.
Bijlage:
- Statuten
- Uittreksel kvk
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