
Van: Esther Maarsen-Neumann  

Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 12:16 
Aan: Griffiebureau 

CC: a.molducci@hdcmedia.nl; Carry Petri 
Onderwerp: Cie Beheer: Uitspraak Raad van State - Bakenessergracht 

 

Raad van State stelt bewoners van de Bakenessergracht in het 

gelijk. 

 
Geachte leden van de commissie beheer, 
 
De Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat de gemeente bij het aan haarzelf toekennen van de 
omgevingsvergunning vervanging kademuur Bakenessergracht verkeerde uitgangspunten heeft 
gehanteerd en steken heeft laten vallen. De afgegeven omgevingsvergunning is daarom door de 
Raad van State vernietigd en kan niet meer worden aangevuld met een sloopveiligheidsplan. 
Hetgeen onder punt 1 van de e-mail van de griffie (do. 21-08-2014, 10:14 uur) staat is daarom 
onjuist. 
 
De gemeente stelde dat zij voorafgaand aan de omgevingsvergunningsverlening geen wettelijk 
vereist sloop- en bouwveiligheidsplan nodig had en legde de volledige verantwoordelijkheid van de 
uitvoering van de werkzaamheden in handen van de toekomstige aannemer. 
Kern van de uitspraak van de Raad van State is dat de gemeente als opdrachtgever verantwoordelijk 
blijft voor de sloop- en bouwveiligheid.  
Daarmee worden de angsten en zorgen van de bewoners van de Bakenessergracht eindelijk serieus 
genomen. Wij spannen ons al ruim 2 jaar in voor een veilige en risicoarme kademuurrenovatie op de 
Bakenessergracht met behoud van de beeldbepalende bomen. 
 
Wij zijn in overleg met de nieuwe wethouder en hopen dat zij ons overleg een serieuze kans van 
slagen wil geven.  
Wij hopen ook dat de gemeente bereid is opnieuw kritisch haar plan voor kademuurrenovatie tegen 
het licht te houden. Het college van B&W zal een nieuwe omgevingsvergunning voor doorvoering van 
het gemeentelijk plan moeten afgeven en hiertegen kunnen de bewoners dan weer bezwaar, beroep 
en hoger beroep aantekenen. Kans bij uitsteek dus voor de gemeente om het door de bewoners 
aangeboden alternatief voor kademuurrenovatie eindelijk serieus te onderzoeken.  
 
Dit te meer in het licht van de kademuurrenovatie aan de Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam, 
waar doorvoering van eenzelfde kademuurrenovatieplan recentelijk tot enorme schade in de vorm 
van verzakkingen en scheurvorming aan de panden heeft geleid. 
 
Nu de kapvergunning voor de lindenbomen niet is vernietigd, verzoeken wij u alles te doen wat in uw 
vermogen ligt om wethouder Sikkema te bewegen niet eerder tot kap over te gaan dan het moment 
waarop het hele vergunningstraject onherroepelijk is geworden. 
Er is geen enkele reden waarom de lindenbomen gekapt zouden moeten worden, de wortels zorgen 
juist voor de nodige stabiliteit van de grond. Wij gaan er, nu een aangepaste vergunning de kap 
wellicht onnodig maakt, vanuit dat de gemeente niet onnodig bomen gaat kappen.   
 
Mocht u over de inhoud van dit schrijven vragen hebben, dan staan wij uiteraard graag voor uitleg en 
overleg ter beschikking. 
Wij danken u voor uw aandacht en steun in deze kwestie.  
 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Vrienden van de Bakenes, 
 
Esther Maarsen (secretaris) 
 


