Aan het Dagelijks Bestuur ,
Stadsdeel Zuid
Postbus 74019,
1070 BA Amsterdam.

Amsterdam, 20 februari 2012

Zienswijze/ inspraakreactie

Drie bladzijden

De volgende bijlagen zijn bijgesloten:
01. “Nederland meest vervuilde land” zie rapport “Ranking the Stars “van de Stichting Natuur
en Milieu .( 21 bladen, inclusief voorwoord uit NRC -Next)
Daarin wordt Nederland vergeleken met andere landen op het gebied van klimaat, natuur en
milieu.
02. “Nederlandse lucht, water en bodem zijn de vieste van heel Europa. citaat van RTL-4,15.-10-2011.”
Dat zegt Natuur & Milieu zaterdag in haar rapport Ranking the Stars.
In dat verslag van de milieuorganisatie wordt Nederland vergeleken met andere landen op het gebied
van klimaat, milieu en natuur. ( zie ook de website www.zpbelangen.org)
Volgens Natuur & Milieu is de Nederlands bodem het meest verontreinigd door stikstof en fosfaat,
afkomstig van de grote veestapel.
Ook het oppervlaktewater is van slechte kwaliteit door flinke vervuiling.
Met de luchtkwaliteit is het slecht gesteld door de hoge uitstoot van stikstofdioxide.
Natuur en Milieu zegt zich in het rapport te baseren op onafhankelijke binnen- en buitenlandse
rapporten en onderzoeken”.
03. “Elk jaar 21.000 doden door luchtvervuiling.
Elk jaar overlijden 21.000 Nederlanders o.a. aan de gevolgen van luchtvervuiling, fijnstof etc..” Bron
RTL-4 van 4 september 2007.
“Veel mensen in contact met fijnstof”. Meldt RTL Nieuws.nl.
04. Poster “stop uw criminele bomenmoord”.
05. Minister Verburg pleit voor minder bomenkap. Zij roept gemeenten op meer groen aan te
planten. Zij mogen wat het aantal bomen betreft er nooit op achteruit gaan.
“Een boom compenseert de fijnstof-uitstoot van 3000 autokilometers”
06. “Huidige milieubeleid werkt niet”
Het huidige Nederlandse Milieubeleid werkt niet. Dat staat in een nog geheim rapport, meldt
RTL Nieuws. 12 juli 2008.
07. “Nederland een van de vieste landen ter wereld”, RTL Nieuws.nl.
08.”Tweetaktscooter weren uit de stad”. Het Parool 2-8-2011.
Hierbij maakt de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud-Zuid bezwaar
tegen het voorliggende Concept Bomenbeleid 2012 en tegen de Concept Bomenverordening 2012
van het Stadsdeel Zuid.
Na inzage in de duizenden inspraakreacties tegen uw schandalige voornemen dient uw voorstel
om tot 65 cm vergunningsvrij te kunnen kappen te worden teruggedraaid.
Daarbij wordt verwezen naar artikel 1 uit de bomenverordening van 2001.
Deze verordening 2001 is uitgangspunt, aangezien onder leiding van toenmalig wethouder
Ronteltap deze in gang is gezet en later overgenomen door de huidige omstreden en inmiddels
gehate wethouder Joep Blaas met groenbelangengroepen tot stand gekomen.
Onze Stichting had in deze een belangrijk aandeel.
Vervolg blad twee.

De begripsbepalingen uit artikel 1 van de bomenverordening van 2001 dienen uitgangspunt te
blijven.
Ook het bomenfonds zoals omschreven onder B moet alsnog worden opgenomen in de
nieuwe concept bomenverordening 2012.
Het punt F uit het concept dient te worden aangepast.
De op 1.3 meter hoogte gemeten stamdikte dient te worden verlaagd naar 31 cm.
De afschaffing van de herplantplicht en de handhaving daarop dient te worden teruggedraaid.
In het verleden zijn de compensatiegelden misbruikt voor ander onderhoud en struiken dan voor
aanplant van bomen.
Hiermee is gemanipuleerd, want bedragen voor compensatie waren niet terug te vinden.
Er is geweigerd financiële overzichten en inzage te verstrekken omtrent de jaarlijkse
compensatiegelden en de hiermee gepaard gaande herplant.
Uw foute beleid op dit punt is al jaren praktijk. Wat doet u hier nog als wethouder?
Verenigingen en Stichtingen die op het groengebied actief zijn -volgens hun statuten- worden al
jarenlang genegeerd.
Er wordt niet voldaan aan het gestelde in artikel 5 punt 4 in het concept 2012.
Onze Stichting krijgt vanaf begin 2010 geen enkele informatie meer, ook niet op het gebied van
de monumentale houtopstanden.
Het getuigt van een misdadig beleid om de herplant en de financiële compensatie daadwerkelijk
af te schaffen.
In de afgelopen jaren is op grote schaal gekapt in Zuid.
Nergens is nog sprake van compensatie of worden burgers hierbij betrokken of geïnformeerd.
Op steeds grotere schaal wordt al illegaal gekapt of zijn ambtenaren gemandateerd om
bedrijven opdracht te geven te kappen.
Dit soort praktijken gebeurt niet onafhankelijk en worden gedekt door mw. Boerwinkel en alle
ambtenaren werkzaam bij Juridische Zaken van stadsdeel Zuid.
Geen middel gaat te ver om het doel te bereiken.
Zo worden stukken verduisterd, klachten weggewerkt en daarbij is het oogmerk om
betrokkenheid bij beleid tegen te werken, dan wel te voorkomen.
( Het Archiefterrein, Kalfjeslaan, Zuid-as, 860 bomen weg voor uitbreiding weg en spoor langs
de A-10, kaalslag delen Buitenveldert en Schinkeleilanden, het Loopveld en talloze andere hier
niet genoemde maar door bewoners bij de inspraak aangegeven locaties.
Het vernielen van onze parken is een andere verloedering die Zuid hanteert om de leefbaarheid
kapot te maken en belangengroepen hier niet meer bij te betrekken.
Dit geldt ook voor de ( bestemming) tuinen die in bestemmingsplannen worden wegbestemd en
vooruit lopend hierop worden kaalgeslagen. Het stadsdeel heeft belang bij de belastingopbrengsten
van deze nieuwe bouwgrond en wil zo de oude vaak vervallen bedrijfsbebouwing in de tuinen
omzetten naar een woonbestemming en hiermee de tuinen opheffen.
Aangezien in de stad een boom vaak niet de omvang van 65 cm zal bereiken wordt met deze
voorstellen het bomenbestand op termijn in Zuid gehalveerd, ook nu toezicht en herplant
voortaan achterwege blijft.
Het staat vast dat burgers en belangengroepen bij uw stadsdeel geen eerlijke procedure krijgen
en dat hun mensenrechten stelselmatig worden geschonden.
Hiermee wordt artikel 6 EVRM geschonden
Er is sprake van terreur tegen het groen en de bevolking. Stop met dit boomvijandig beleid!
Onze Stichting en de bewoners houden dit stadsdeel verantwoordelijk voor optredende
gezondheidsschade, dat als gevolg van dit beleid aan de dag treedt.
Als gevolg van het verwijderen van steeds meer groen zonder herplant, dan wel het uitblijven
van het regulier aanplanten van meer groen van bomen in de 1e en 2e grootte ontstaat er steeds
meer fijnstof en vuile lucht.
Met de voorliggende voorstellen wordt voor burgers de toegang tot het recht ontnomen ,vanwege
het door Zuid bedachte afstands- en zichtcriteria. ( 2007 en 2008 Olympiaplein)
Vervolg blad drie

De voorstellen van stadsdeel Zuid betekenen ook een schending van onze mensenrechten, artikel
2 (recht op leven) op basis van het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM)
U als organisatie maakt misbruik van recht. Het doel is uitsluitend het krijgen van het eigen
gelijk. (oa. A. Fokkerweg en Generaal Vetterstraat )
Stadsdeel Zuid geeft het slechte voorbeeld voor de stad, aangezien de meeste stadsdelen en de
Gemeente kapregels hanteren vanaf 31 cm stam-omtrek op een hoogte van 1.3 meter.
Hierbij wordt verwezen naar de reactie van de Bomenstichting van 22 februari 2012.
Alle daarin genoemde argumenten die hier niet staan benoemd worden daaruit overgenomen.
Dit betreft ten minste het stellen van een termijn van een jaar waarna de kapvergunning komt te
vervallen indien hiervan binnen die termijn geen gebruik wordt gemaakt.
Het nakomen van de centraal Stedelijk gemaakte afspraken op het gebied van de modelverordening.
Nu wordt er in strijd gehandeld met het streven naar harmonisatie van de gemeenlelijke regelgeving,
hetgeen in strijd is met artikel 42 van de verordening op de stadsdelen.
Artikel 15 overgangsbepaling moet worden toegevoegd/ gewijzigd: overeenkomstig de
verordening uit 2001.
Tot slot: voer een geloofwaardig groenbeleid en hanteer de bomenregels uit 2001.
Die zijn toen wel democratisch tot stand gekomen. Dit kan je niet zeggen van de bestreden
uitgeklede verordening uit 2010. Zuid is het rijkste stadsdeel van Amsterdam. Bezuinig daarom
niet op herplant, handhaving en plant niet langer sprietjesbomen aan. Handhaaf daarom de
bestaande kapregels vanaf 31 cm omtrek.
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