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Fractie Beantwoording
Onderwerp/inleiding tekst:

aanvraag voor het kappen van 58 bomen op het
voormalig manegeterrein aan de Middenweg

NB

1. Wordt deze aanvraag getoetst aan de
bomenverordening ?
2. En bij eventuele kap geldt er dan een
herplant verplichting ?
Voor het t manage terrein Middenweg Ouderkerk PvdA
aan de Amstel is een kap vergunning voor 58
bomen aangevraagd.
In het terrein is een diversiteit aan verschillende
bomen. De PvdA heeft de indruk gelet die
diversiteit – inclusief de grote van bomen – er een
kaalslag gaat ontstaan.
De PvdA wil graag van de verantwoordelijk
wethouder weten of de motie “Meer bomen” d.d.
25 maart 2021 in het beleid is opgenomen, en dat
in de uitvoering de motie van toepassing laat zijn.

Fractie Beantwoording
Onderwerp/inleiding tekst:

Zwerfverkeer

VVD

.

VVD
Op 18 mei ontvingen wij diverse stukken met
betrekking tot de huisvesting van de scholen. Naar
aanleiding daarvan heeft de VVD fractie enkele
vragen omdat wij ons zorgen maken over de

.

In onze gemeente wordt veel hinder ervaren
betreffende zwerfverkeer met als oorzaak de dichte
tunnel onder de Johan Cruijff Arena.
In het postoverzicht staat vermeld dat de
wethouder vragen heeft gesteld aan de gemeente e
Amsterdam over de dichte tunnel onder de Cruijff
Arena.
De VVD heeft naar aanleiding daarvan de volgende
vragen: Wat is de reactie van de gemeente
Amsterdam? Wanneer is de tunnel weer open?

voortgang van het proces en de kwaliteit van de
huisvesting op de korte termijn.
1. In de stukken wordt aangegeven dat een
voorstel wordt voorbereid waar een nieuw
college zich over kan buigen, omdat gezien
de gevoeligheid het bestaande college dat
niet meer gaat doen. Wanneer is dat
voorstel gereed voor bespreking?
2. Waarom wordt er niet voor gekozen om dit
stuk aan de raad aan te bieden ter
besluitneming met daarbij de voor en
nadelen van verschillende scenario’s? De
raad is immers bij uitstek geschikt om
dergelijke keuzes te maken
De VVD heeft met diverse ouders gesproken die
zich zorgen maken over de kwaliteit van de
huisvesting van de scholen totdat de nieuwe
huisvesting gereed is. Op dit moment is het zo
dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de
Amstelschool meerdere keren per dag dusdanig
slecht is dat docenten genoodzaakt zijn alle
ramen enige tijd open te zetten tijdens de
lessen. Ook wanneer het buiten slecht weer is
of koud is. Dit verstoort de lessen en is
natuurlijk geen wenselijke situatie.
3. Is het college op de hoogte van deze
situatie?
4. Deelt het college de mening van de VVD dat
deze situatie onwenselijk is?
5. Welke maatregelen zijn of worden door het
college genomen om te zorgen voor goede
huisvesting voor de kinderen en docenten
van t Kofschip en Amstelschool totdat
eventuele nieuwbouw gerealiseerd kan
worden?
6. Op welke termijn worden verbeteringen
gerealiseerd?

Willem Fenengastraat
- wat is de reden dat zowel de ambtenaar als de
portefeuillehouder geen duidelijk antwoord willen

OAA

geven aan de bewoners van de Willem
Fenengastraat omtrent de status van hun situatie?
- wanneer krijgen ze te horen dat de woonboten
definitief gelegaliseerd zijn?

Binnenweg 17

OAA

- klopt het dat voor de Binnenweg 17 vergunningen
zijn verleend voor het project van een
cultuurboerderij met kaasfabriek, verschillende
B&B kamers en horecagelegenheid?
- er zijn geen vergunningen te vinden bij de
bekendmakingen op de gemeentewebsite kunt u
ons uitleggen hoe deze ontwikkelingen dan toch tot
stand zijn gekomen?

Inloop avond Waternet

OAA

- is de gemeente op de hoogte geweest van een
inloopavond op 17 mei over de dijkverbetering
Ouderkerkerdijk, de Binnenweg en de Hoger Einde
Noord?
- weet de gemeente wat de impact is omtrent het
aantal bomen dat moet verdwijnen?
- komen de kosten van het ophogen van de dijk
voor rekening van de gemeente Ouder-Amstel?
- hoe verloopt de communicatie met inwoners op
de dijk? Zijn zij voldoende geïnformeerd?

LATER BINNENGEKOMEN

"Is de portefeuillehouder het met GroenLinks
eens dat het onwenselijk is om zo'n groot
aantal bomen te kappen in dat gebied?
Zo ja, op welke manier gaat portefeuillehouder
ervoor zorgen dat deze vergunning niet
verleend wordt?
Zo nee, waarom niet?"

Groen
Links

1. Aanvraag kapvergunning voor 58 bomen op D66
het voormalig manageterrein. Vragen:
a. Is de mogelijkheid om een aantal
bomen te sparen onderzocht?
M.a.w., is het daadwerkelijk nodig
om 58 bomen te kappen?
b. Wordt bij het eventueel verlenen
van een vergunning als voorwaarde
opgenomen dat er bomen met
dezelfde capaciteit aan CO2opname (specifieke aantal moet
worden bepaald) worden
teruggeplaatst?
c. Hoe kan het dat de bezwaartermijn
aanvangt op het moment van
afgifte van de vergunning in plaats
van het moet van publicatie?
d. Waarom neemt DUO+ bij haar
werkzaamheden betreffende de
vergunningverlening de motie
“Meer bomen” van 25 maart 2021
niet mee?
e. Is het college van mening dat er
invulling wordt gegeven aan deze
motie? Zo ja, hoe?

1. Enige tijd geleden heeft D66 voorgesteld D66
aan te haken bij de gemeentelijke
ombudsman van Amsterdam. OuderAmstel zou aanhaken zodra daar een
gelegenheid voor was. Vragen:
a. Is dit inmiddels gebeurd?
b. Zo ja, wanneer en zijn de inwoners
daarvan op de hoogte gesteld?
c. Zo nee, waarom niet?

2. Het ministerie van EZK/EBN is op zoek naar D66
een plek voor een onderzoeksboring voor
aardwarmte. Een daarvan is het perceel
aan de Burg. Stramanweg/Tegenover de
Essopomp naast de afslag A2. Het doel
daarvan is in kaart te brengen waar we de
beste kansen hebben aardwarmte te
kunnen benutten. Na het onderzoek wordt

de boortoren weggehaald en het terrein in
originele staat teruggebracht. Vragen:
a. Wat wordt er gedaan met de
onderzoeksresultaten?
b. Wat gebeurt er als blijkt dat deze
locatie zeer geschikt is voor
aardwarmte?
c. Wordt er in dat geval definitief op
de onderzoekslocatie of een locatie
nabij de onderzoekslocatie
aardwarmte opgepompt?”

3. Het aantal fiets parkeerplekken in de
Dorpsstraat in Ouderkerk was al zeer
beperkt, maar met de uitbreiding van het
terras van de Vrije Handel zijn er nu nog
minder fiets parkeerplekken. Vragen:
a. Is de portefeuillehouder hiervan op
de hoogte?
b. Zijn er plannen om deze verloren
fiets parkeerplekken te
compenseren?

4. Er is een sloopvergunning aangevraagd
voor Hogereinde Zuid 15, Ouderkerk aan de
Amstel. Dit betreft een gemeentelijk
monument. Vragen:
a. Betreft de aanvraag een
sloopvergunning voor het gehele
pand en/of voor deel van het pand,
en/of een bijgebouw, en/of iets
anders?
b. Als het een aanvraag betreft voor
sloop van het gehele pand, hoe
staat het college hiertegenover?

