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Recentelijk is gebleken dat dossiers van omgevingsvergunningen betreffende de Openbare Ruimte,  
waarbij stadsdeel Amsterdam Centrum tevens de aanvrager is, niet volledig aan geïnteresseerde 
bewoners worden getoond in de periode na bekendmaking van het besluit. Dat is de periode van de 
tervisielegging en bezwaarmaking. Dit blijkt uit het volgende: 

1. Bij het digitaal opvragen van het dossier krijgt men slechts de aanvraag en het besluit met 
bijlagen, waarbij soms de verplichte foto ontbreekt, toegestuurd; 

2. Op het locatieoverzicht staan bomen zonder nummer;  
3. Als een boom instabiel is verklaard, wordt hij nu direct gekapt of na een trekproef. Het 

verdient aanbeveling de boom vaker de kans te geven om weer vast te groeien door over te 
gaan tot boomverlaging en kroonverkleining door snoei;  

4. Om het gehele dossier in te kunnen zien, moet men tegenwoordig gebruik maken van de 
Wet Openbaar Bestuur en een WOB-verzoek indienen. Ook dan laat de toezending van 
aanvullende gegevens soms op zich wachten. 
  

Vroeger lag het gehele dossier ter inzage met rapporten van deskundigen, verslagen van Flora- en 
Faunaonderzoeken e.d. 
 
Wij vinden deze ontwikkeling een kwalijke zaak en niet in het belang van de nagestreefde 
burgerparticipatie en betrokkenheid bij het bestuur.  
Zo wordt de periode dat men een gefundeerd bezwaarschrift kan indienen, steeds kleiner gemaakt 
door het stadsdeel. Dit uit zich door: 

1.  De periode van bezwaarmaking is in de praktijk geen zes weken, want de datum van 
bekendmaking is minstens twee weken later dan de datum van het besluit;  

2. De nu ingevoerde drempel van een WOB-verzoek, wat ook tijd vergt. 
De tijd om te kunnen reageren op aanvragen wordt hierdoor erg kort. 

 
Derhalve verzoeken wij u : 

1. de dossiers tijdens de tervisielegging volledig te tonen, 
2. de periode van bezwaarmaking te bepalen op zes weken na publicatie van het besluit. 

 
Overigens willen wij opmerken dat de periode van het indienen van zienswijzen is vervallen. Toch 
wordt hiernaar nog steeds verwezen in het besluit van de vergunning: ‘er zijn geen zienswijzen 
ingediend’ . Dit wekt de suggestie dat niemand bezwaar heeft. Graag zien wij dat dit format up-to-
date  wordt gemaakt. 
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Met vriendelijke groet, 
Namens het Eilandenoverleg, 
 

 
 
Heleen Verschuren, 
Voorzitter. 
 
 
Correspondentieadres: 
eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl 
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