
Ingesproken tekst van Karin van der Weele in de commissie Ruimte, gemeente Ouder-Amstel,  

12 september 2019. 

 

Geachte wethouders en leden van de raad. 

 

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om hier te kunnen inspreken. 

Ik woon 35 jaar in Ouderkerk en heb nog nooit ingesproken. Het feit dat ik hier nu sta is dat ik mij 

grote zorgen maak om de leefbaarheid in Ouderkerk en ik vraag u dan ook heel goed voor de 

inwoners van Ouderkerk te zorgen. Ik maak mij ernstige zorgen over de mogelijke kap van 1000 tot 

4000 bomen aan de noordzijde van de A9 (zijde Benning en Tuindorp).  

A. Op 21 augustus heb ik het college en u hierover een brief gestuurd (dat is nu 3 weken 

geleden). En afgelopen dinsdag was deze nog steeds niet bij u en het college aangekomen.  

B. Als het college tijdig van mijn brief kennis had genomen dan was het mogelijk om deze 

zienswijze al mee te nemen in het ontwerpbesluit (geen verplichting maar het had wel 

gemogen) 

Ik zal het toelichten. Ik maak mij grote zorgen omdat naast de inhoudelijke argumenten 

tegen het kappen van de in totaal 14000 bomen zoals toename van fijnstof, geluidsoverlast 

en dat soort zaken die sowieso heel zwaar wegen voor bewoners van Benning, Tuindorp, de 

school en de kinderdagverblijven etc ik mij dus grote zorgen maak over het gehele proces en 

de tegenstrijdigheden daar in.  

 

 Waarom heeft RWS een kapvergunning aangevraagd voor de bomen aan de noordzijde? De 

weg wordt immers verbreed aan de zuidzijde. 

In het Tracebesluit 2011 staat op bladzijde 27 van de nota van antwoord het volgende 

vermeld: 

1.5.25 Zienswijze 

Inspreker 34 

Vrees dat bomen moeten verdwijnen langs A9 bij Ouderkerk ten behoeve van realisatie 

fietspad of aanleg geluidswal. 

Antwoord: 

Aan de noordkant van de A9 blijft de beplanting gespaard omdat de verbreding van de A9 

plaatsvindt aan de zuidkant. Bij het aanbrengen van de geluidswal langs de A9 bij 

Ouderkerk aan de Amstel dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige 

beplanting  en deze te sparen. Bij de eventuele aanleg van het fietspad zal een beperkte 

hoeveelheid begroeiing verdwijnen maar die zal in de nabijheid worden gecompenseerd. 

 

M.a.w een kapvergunning voor bomen aan de noordkant van de A9 is niet nodig.  

De tekst is hier helder over. 

 

 In de advertentie van RWS “Nieuw groen Ouder-Amstel na werkzaamheden A9” en in een 

brief van RWS aan mevrouw Blom (bron www.mijnouderkerk.nl) van 24 juli 2019 lees ik dat 

Rijkswaterstaat met de gemeente afgesproken heeft welke bomen aan de noordzijde wel en 

niet gekapt zullen worden (aan de noordzijde)  

Hoe kan het dat RWS met de gemeente afspraken heeft gemaakt terwijl in het Tracebesluit 

staat dat alle bomen gespaard blijven?  

 

Hoe verhouden deze afspraken zich ten opzichte van de kapvergunning en welke rechten 

kunnen we hier aan ontlenen? 

http://www.mijnouderkerk.nl/


Stel dat RWS zich niet aan het bovenstaande houdt, kunnen we dan nog wel naar de 

voorzieningenrechter? De kapvergunning geldt immers voor alle 14000 bomen. 

 

 Ik heb mijn bezorgdheid ook geuit bij RWS.  

Ik citeer uit het antwoord van RWS:  

De gemeente Ouder-Amstel is van mening dat Rijkswaterstaat toch het maximale aantal 

bomen binnen de grenzen van het TB2011 dient aan te vragen. Conform de Nota van 

Antwoord dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige beplanting en deze te 

sparen.  

Betekent dit dat de gemeente aan RWS heeft gezegd u moet een kapvergunning aanvragen 

in strijd met het Tracebesluit? 

In ons weekblad staat in een interview, dat de minister de bevoegdheid heeft om zonder 

toestemming van de gemeente te kappen.  

Dat lijkt mij vreemd want ook de minister zal zich moeten houden aan het Tracebesluit.  

Afsluitend: 

De toezegging in de nota van antwoord is maar een kleine passage uit het Tracebesluit, maar voor 

het behoud van onze bomen wel enorm belangrijk. 

Ik verzoek u tot slot om er op toe te zien dat: 

- de kapvergunning aanvraag (voor de Noordzijde) ook getoetst gaat worden aan de Nota 

van Antwoord behorende bij het betreffende Tracébesluit, waarin de toezegging wordt 

gedaan dat de aannemer de bomen moet sparen.  Als gevolg hiervan de kapvergunning te 

weigeren. 

- gemaakte afspraken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat niet ontvankelijk worden 

verklaard op grond van toezeggingen in de Nota van Antwoord.  

 

 


