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Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

Loro- it,ss7 (tO-Vdzr é)
Kapvergunning Plantage Muidergracht 4

Namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum is besloten:
stadsdeel centrum, de heer c. seinen, rayon oost namens de eigenaar geen
kapvergunning te verlenen voor 2 bomen op het perceel Plantage Muidergracht 4 te
Amsterdam.

ln zijn oordeel heeft het dagelijks bestuur betrokken:

Wetteliike bepalingen
Art.2,lid 1 van de kapverordening en op het Mandaatbesluit van het Dagelijks
Bestuur van 24 mei 2005 nr. 0514473;

Ingevolge de Flora- en Faunawet is het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk
vernielen dan wel beschadigen van eieren van beschermde vogels of het verstoren,
het opzettelijk vernielen dan wel beschadigen of het wegnemen van hun nesten
verboden.

Weiqerinqsqronden
De kapvergunning kan op grond van de weigeringsgronden genoemd in artikel 3 van
de kapverordening worden geweigerd in het belang van het natuur-, landschap- of
stadsschoon of om andere redenen van milieubeheer.

Aanleiding
Verzoek van Stadsdeel Centrum, de heer C. Seinen, rayon Oost namens de eigenaar,
waarin vergunning wordt gevraagd voor het kappen van 2 bomen in de tuin van
perceel Plantage Muidergracht 4 te Amsterdam vanwege schade aan het pand. De
aanvraag heeft betrekking op 2 bomen: ltaliaanse populieren.
De aanvraag is op 24 juli 2010 gepubliceerd in de stadsdeelkrant.

Overwegingen

o Bomenonderzoek:
De bomen zijn visueel beoordeeld door de boomtechnische inspecteurs van het
Stadsdeel en een onafhankelijk onderzoeksbureau.
De bomen zijn niet verplantbaar.

De bomen staan vlak naast de gevel in het particuliere deel van het Overloopplantoen.
De eigenaar heeft de gebiedsbeheerder van het Stadsdeel, rayon Oost gemachtigd de
kapaanvraag in te dienen. Uit de ingediende stukken is geen onderbouwing van
eventuele schade door de bomen bijgevoegd. Hierop is verzocht een
Boomeffectanalyse te laten uitvoeren om mogelijke schade vast te stellen.

Uit de rapportage (PFBA.10l21628.ond) blijkt dat geen van beide bomen schade
veroorzaken, een goede toekomstverwachting hebben maar door diktegroei in de
toekomst mogelijk schade aan de gevel kunnen veroorzaken.
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Geadviseerd wordt de bomen te snoeien om de windbelasting te laten afnemen en de
bomen te monitoren om eventuele schade in de toekomst te voorkomen.

De standplaats van de bomen naast de fontein aan het gebouw is een zeer
karakteristieke plek in het Overloopplantsoen.

De conditie van de boom is als goed beoordeeld.

. Zienswijze:
Er is twee zienswijzen ingediend waarin men in standpunten bezwaar maken tegen
de kapaanvraag. Hierin wordt o.a. ingegaan op de gevolgde procedure bij het
aanvragen van de kapvergunning en de cultuurhistorische waarde..

o Waarden:
De bomen zijn beeldbepalend voor het stadsschoon en karakteristiek voor de plek, de
oudste boom heeft leeftijdsbescherming. De andere boom is beduidend jonger en
heeft geen leeftijdsbescherming.
De bomen hebben geen bijzondere dendrologische (boomkundige), natuur-,
ecolog ische waarde of zeldzaamheidswaarde.

Bij de beoordeling is gebleken dat de in artikel 3 van de kapverordening genoemde
weigeringsgronden bij deze bomen van toepassing zijn en er geen schade door de
bomen veroorzaakt wordt.

Amsterdam, 8 november 2010

Hoogachtend,
Na

Jansen
Hoofd Vergunningen Openbare Ruimte

ledere belanghebbende bij dit besluit kan, op grond van artikel 7:1,lid 1 van de
Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van dit besluit, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur, te richten aan het
stadsdeel Centrum, sector Middelen, afdeling Bestuurlijke en JuridischeZaken,
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.
Als onverwijlde spoed dat vereist, kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien
een voorlopige voorzÍening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam, Postbus 7s8s0, 1070 AW Amsterdam, onder vermelding van
naam, adres, motivering en handtekening.

Een afschrift van dit besluit ontvangt
origineel
afschrift
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