Bijdrage WijkpartjZuid- en Pijpbelangen aan de openbare raadscommissie Leefomgeving van
dinsdag 12 juni 2012. Tijd: 20:00 -23.00 uur.Locatie Raadzaal te President Kennedylaan
923.Voorzitter: Mw. R. van Dolder. Griffier:Mw. F. Alkan.
1. Opening en vaststellen agenda (20.00 uur)
Kan punt 7 worden aangehouden, aangezien heel veel bewoners die deel hebben genomen aan de
inspraak niet door het stadsdeel zijn geïnformeerd? Zie de brief hierover. Tevens ontbraken alle
zienswijzen ter inzage en was behandelend ambtenaar tot vandaag op vakantie.
2. Mededelingen en vragen over actualiteiten aan het DB
7. Nota van Beantwoording en Besluitvorming bomenbeleid en -verordening (22.00 uur)
Ter advisering aan de deelraad
In februari jl. zijn onder Siberische omstandigheden door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen
tegen Deelraadswillekeur 90.000 alarmfolders in stadsdeel Zuid verspreid om naderend onheil
voor de leefbaarheid af te wenden die bewoners gaat treffen. Ruim 2200 bewoners stuurden een
inspraakreactie. Dit getal mag verdrievoudigd worden, vanwege de familie, buren en kennissen
van deze burgers. Daarom moet het plan van tafel; er is geen draagvlak. Met name wordt
verwezen naar de argumenten van de bomenstichting, die Blaas volledig heeft genegeerd.
Bewoners beseffen maar al te goed, dat onze lokale democratie aan zeer ernstige erosie onderhevig is.
Tal van klachten over de bereikbaarheid van het stadsdeel stapelen zich op, informatie wordt geweigerd,
niet verstuurd of te laat aangeleverd. Dit alles om bewonersbeïnvloeding zoveel mogelijk tegen te gaan.
Bezuinigingen, minder regelgeving, afschaffen democratie en meer willekeur zijn de uitgangspunten in
dit verkeerde beleid.
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid wil, tegen alle gangbare praktijk van overige stadsdelen
en centrale stad in, zich een vrijbrief toe-eigenen door vergunningvrij bomen te kappen tot 65 cm
stamomtrek. Dit is ruim 2 maal de stamomtrek, die nu nog 31 cm bedraagt en waar vanaf nu een
kapvergunning is vereist.
Zuid wil het vergunningsvrij kappen eenzijdig oprekken naar 65 cm stamomtrek met een doorsnede van
20,7 cm. Dit is nergens in Amsterdam. Bomen bereiken deze omvang pas in 25- tot 35 jaar en krijgen nu
geen kans meer om tot volle wasdom uit te groeien.
Zuid heeft 55000 bomen; niet meegerekend zijn de duizenden bomen in de binnentuinen.
Volgens het stadsdeel kan er 10% meer worden gekapt bij de verruiming van het vergunningsvrij
kappen. Dan hebben we het over 5500 bomen extra die jaarlijks voorgoed zullen verdwijnen.
Vooral lopen alle straatbomen gevaar.
Indien het stadsdeel vindt, dat meer dan 60% een matige conditie heeft, dan worden deze gekapt, terwijl
die bomen juist het hoogste milieurendement opleveren.
Dit is te gek voor woorden. Ook de herplantplicht wordt dan alleen nog bij z.g. illegale kap gehandhaafd.
Dit gebeurt nu al niet. Vaak overtreedt het stadsdeel zelf de kapregels door zonder publicatie te kappen.
In het bomenbeleidsplan stelt het DB op pagina 23 voor om elk jaar een bomen-beheerplan op te stellen.
Dit betreft geen meerjarig onderhoudsprogramma. In dit beheerplan worden jaarlijks
vervangingsstrategieën voorgesteld voor bomen die in een z.g. slechte conditie zouden verkeren.
Bomen die voor dit beleid in de weg staan, zoals een herprofilering, aanleg vrijliggende fietspaden,
vuilcontainers, ondergaan dit lot.
Het DB dreigt hier volledig haar eigen gang te gaan. De burgers worden met het al vastgestelde beleid
volstrekt buitengesloten en kunnen, omdat deze boom- en soortvervanging dan al vast staat, niet meer
verhinderen, dat hun gezonde- en grote bomen behouden blijven. Daarom moet het plan van tafel.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de bewoners, nadat zij door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen
werden geïnformeerd,verbijsterd waren over de naderende kaalslag- en het kapbeleid van het stadsdeel.
Zij zijn vol afgrijzen en hebben grote zorgen over hun tuinen en hun leefbaarheid, wat hen ongevraagd
dreigt te worden afgenomen.

In de toelichting bij de nieuwe kaperverordening staat bij de term houtopstand onder artikel 1 punt f de
boom- diktemaat foutief weergegeven. Door het DB wordt daar nota bene gesteld, dat de stamdoorsnede
bij 65 cm stamomtrek 10 cm bedraagt, terwijl dit 20,7 cm moet zijn.
N.B. in de nieuwe kapverordening wordt de verruimde diktemaat voor vergunningsvrij kappen niet eens
genoemd. Burgers mogen blijkbaar niet de harde waarheid vernemen!!
Het vergunningvrij kappen zal leiden tot een beduidende afname van luchtkwaliteit door het
wegvallen van de luchtzuiverende werking van duizenden bomen.
Hier is het Dagelijks Bestuur een weg van eigen richting ingeslagen, met een zware wissel op de
luchtkwaliteit, wat nota bene zonder enige motivering door hen wordt ontkend. Jaarlijks sterven
duizenden mensen te vroeg als gevolg van fijnstof en vuile lucht. Dit wil dit bestuur kennelijk bevorderen.
Bomen produceren zuurstof door tonnen CO2 te absorberen!!
Amerikaanse onderzoekers laten zien, dat bomen in de stad allerlei verontreinigingen opnemen,
zoals PM10 (Fijnstof), CO2 (Koolstofdioxide), NOX (Stikstofdoixide) en OZ (Ozon).
Als gevolg hiervan becijferen ze, dat stadsbeplanting miljoenen dollars waard is!!
Buitenveldert en de Rivierenbuurt hebben geen regeling voor monumentale bomen en er ontbreekt een
bescherming. Dit dient eerst te worden geregeld door onafhankelijke deskundigen, alvorens er sprake kan
zijn van een bomenbeleidsplan. Om te voorkomen, dat deze bomen op basis van selectie door het DB
vogelvrij worden verklaard, dienen de conceptkapverordening en het bomenbeleidsplan, wat staat voor
systematische uitroeiing van bomen, vanwege ontbreken van een herplantplicht, te worden aangehouden,
dan wel ingetrokken.
De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen eist behoud van alle bomen in Zuid die daarmee een adequate
luchtzuiverende werking hebben. Geen verdichting en speculatie ten koste van het leefmilieu van de
bewoners!!
Daarom geen invoering van vergunningvrij kappen boven de huidige 31 cm omvang/diktemaat
met stamdoorsnede boven 10 cm.
Wat in jaren van milieu-besef werd opgebouwd, dreigt nu met een pennestreek te worden gesloopt.
De herplantplicht en handhaving voor alle bomen consequent doorvoeren!
Aanplanten in de grootste bomenmaat ( eerste grootte) met minimale stamomtrek van 30-35 cm!
Nieuw beleid voor extra groenaanplant als compensatie voor eerder gekapt groen, wat nooit werd herplant!
Staanplaats boom opnemen in de voorschriften van bestemmingsplannen, zowel voor de openbare
ruimte als op de binnenterreinen!
Oorspronkelijke bestemming tuinen in bestemmingsplannen handhaven, bij vrijkomen bedrijfsbebouwing
binnentuinen amoveren / herstellen, dus niet volbouwen met woningen, zoals recentelijk met aangenomen
beleid door de deelraad Zuid werd vastgesteld!
Grote bomen in binnentuinen hebben ook een functie bij stormweer. Zij vangen de windstoten op, die
anders panden of balkons zouden beschadigen, geven schaduw in hete zomers, onttrekken een te veel aan
grondwater, geven rust, gaan inkijk tegen, absorberen geluid- en zijn verblijfplaatsen voor dieren.
Dit alles wil dit deelraadsbestuur u ontnemen. Kom in opstand tegen dit beleid voor het te laat is!

