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Bezwaarschrift
Oplaadpunten Waddenlandweg ter hoogte nr. 25 en het Dorpshuis
Verzonden per email aan: gemeente@ouder-amstel.nl
in kopie aan: verantwoordelijk portefeuillehouder r.korrel@ouder-amstel.nl en
gemeentesecretaris l.heijlman@ouder-amstel.nl en
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen
m.delange@ouder-amstel.nl
Duivendrecht, 14 maart 2016
Geacht college,
Hierbij maakt de Stichting Vrienden van Duivendrecht, hierna te noemen ‘Stichting’, bezwaar tegen
het besluit van B&W voor de plaatsing van een tweetal elektrische oplaadpunten op de
Waddenlandweg, ter hoogte van nr. 25 en het Dorpshuis.
De openbare kennisgevingen van dit besluit hebben plaatsgevonden in het Weekblad van OuderAmstel van 24 februari 2016 en zijn op dezelfde datum gepubliceerd op de website van de gemeente
Ouder-Amstel. Ingangsdatum van de bezwaarperiode start na de bekendmaking in de Staatscourant
op 19 februari 2016.
De reden voor de Stichting om bezwaar te maken is tweeledig.
1. Procedureel: in de aankondigingen is niet vermeld waar het besluit met de tekeningen ter inzage
liggen c.q. waar die op te vragen zijn. De vermelding dat de plaatsing van elektrische laadpunten
voorvloeien uit ‘de beleidslijn’ ontslaat de gemeente niet zorgvuldigheid in acht te nemen, wat
betreft een goede informatievoorziening aan de inwoners, hoe kennis te nemen van de stukken,
zodat adequaat inhoudelijk bezwaar aangetekend kan worden.
2. Inhoudelijk: het besluit voor de oplaadpunten betreft ‘Waddenlandweg’. De Waddenlandweg is
een niet bestaande straat in Duivendrecht. Wellicht dat het college een locatie op het
Waddenland heeft bedoelt, echter, mede door de onvolledigheid van de stukken, zoals een
bouwtekening c.q. plattegrond, is het onduidelijk waar het door het college genomen besluit
betrekking op heeft.
Ter informatie is op onderstaande plattegrond rood belijnd het Waddenland in Duivendrecht
aangegeven. Een Waddenlandweg bestaat niet in Duivendrecht.
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Wat verzoekt te Stichting?
1. De Stichting verzoekt het besluit van het college van B&W van Ouder-Amstel te vernietigen
omdat het betrekking heeft op een niet bestaande straat in Duivendrecht;
2. Ook vraagt zij het college opdracht te geven een nieuw besluit te nemen voor de aanleg van deze
oplaadpunten en hierbij een wél in Duivendrecht bestaande straat op te nemen en dit nieuwe
besluit inclusief alle stukken (B&W besluit, onderbouwing en plattegrond) duidelijk kenbaar te
publiceren waar en hoe de stukken kunnen worden ingezien c.q. digitaal geraadpleegd;
3. Tot slot verzoekt de Stichting aan de leden van de bezwaarcommissie per direct het college op te
dragen ruim op tijd aan bezwaarmaakster kenbaar te maken als zij voornemens is de laadpunten
daadwerkelijk aan te leggen, zodat de Stichting niet onnodig kosten hoeft te maken voor een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en kleinschalig
houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten digitaal raadplegen op
onze website of via de Kamer van Koophandel in Amsterdam.
Hoogachtend,

Mw. Drs. Niek Heering MSc
Voorzitter

Mw. Conny van Waas
Bestuurslid
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