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Edelachtbare vrouwe, 
 
Bij brief van 5 november 2019 hebben Stichting De Groene Plantage e.a. (SDGP e.a.) uw College verzocht 
een voorlopige voorziening te treffen, zodanig dat verdere werkzaamheden ter realisering van het 
Holocaust Namenmonument worden opgeschort totdat de Raad van State uitspraak gedaan heeft in het 
hierover dienende Hoger Beroep (uw referentie 201906164/1/A1). 
 
Bij brief van 7 november heeft Mr. D.S.P. Roelands-Fransen hierop gereageerd. Zij stelt: 
(a) dat verzoekers geen voorlopige voorziening hebben aangevraagd met betrekking tot de kap van de 
bomen op 6 augustus. 
(b) dat de werkzaamheden die nu plaats vinden (verwijderen van straatmeubilair, plaatsen van 
bouwhekken etc.) geen onderdeel uitmaken van de in hoger beroep bestreden omgevingsvergunning.  
(c) dat een spoedeisend belang aan de zijde van verzoekers kan worden aangenomen, gezien de geplande 
plaatsing van de stalen damwand op de bouwlocatie vanaf 9 december a.s. 
(d) dat de reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden een belang vertegenwoordigen aan de zijde 
van de verweerder, die bij de belangenafweging van doorslaggevend belang zou moeten zijn. 
 
Ten aanzien van (a): 
Verzoekers stellen dat de bomenkap op 6 augustus j.l. onrechtmatig is.  
In de omgevingsvergunning voor de kap van 27 december 2017, (kenmerk gemeente 3220267) staat 
onderaan op pag. 1: 

- De kapaanvraag hangt samen met de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
monument ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust op de openbare 
weg Weesperstraat tegenover het gebouw Weesperstraat 3 t/m 59 (BTW3210991) waarvoor 
heden omgevingsvergunning is verleend, kap kan pas plaats vinden indien er zekerheid bestaat 
over de uitvoering van deze omgevingsvergunning. 
 

Op 6 augustus bestond er nog geenszins zekerheid over de uitvoering van de omgevingsvergunningen. 
Diverse bezwaarmakers, waaronder verzoekers, hadden immers tot 20 augustus de tijd om in hoger 
beroep bij de Raad van State te gaan. De gemeente had op zijn vroegst op dat moment en slechts dan als er 
geen hoger beroep was aangetekend, mogen overgaan tot kap. 
Voor 20 augustus hebben 4 partijen (pro forma) hoger beroep aangetekend. 
 
Dat verzoekers niet om een nieuwe voorlopige voorziening tegen het kappen van de bomen hebben 
verzocht, betekent echter geenszins dat zij stil hebben gezeten. 
Verzoekers hebben per brief van 29 juli aan burgemeester Halsema aangekondigd in hoger beroep te gaan 
tegen de verleende omgevingsvergunningen en haar met klem verzocht af te zien van de geplande kap van 
de bomen tot de uitspraak van de Raad van State in zake het hoger beroep daar aanleiding toe zou geven. 
(bijlage 1) 
 



Bij brief van 30 juli reageerde locoburgemeester R. Groot Wassink hierop. 
Hij stelt dat de gemeente de kap niet zal opschorten ‘….om de gronden waarop het monument 
gerealiseerd zal worden per 1 oktober bouwrijp aan het NAC te kunnen opleveren’ (bijlage 2). 
 
Op 6 augustus sommeert SDGP e.a. de burgemeester en het College van B&W om alle werkzaamheden ter 
voorbereiding en realisatie van het Namenmonument onmiddellijk te stoppen in afwachting van een 
uitspraak van de Raad van State inzake het in te dienen hoger beroep. (bijlage 3) 
Vanaf dat moment vinden er op de locatie geen werkzaamheden meer plaats. Evenmin wordt de sommatie 
van gemeentezijde weersproken zodat buurtbewoners en verzoekers ervan uit mochten gaan dat de 
sommatie nageleefd zou worden en er met verdere werkzaamheden gewacht zou worden, tot na de 
uitspraak van de Raad van State. 
 
Pas in de tweede helft van oktober wordt duidelijk dat de gemeente vanaf 6 november toch wil starten 
met het bouwrijp maken van het terrein en het terrein ter beschikking van het NAC wil stellen. Verzoekers 
hebben uit zorgvuldigheidsoverwegingen gewacht tot de informatieavond op 31 oktober en besloten op 5 
november een voorlopige voorziening aan te vragen. 

 
Op 31 januari 2019 werd, in samenhang met de omgevingsvergunning voor de bouw en de kapvergunning 
een overeenkomst tussen de gemeente en het NAC opgesteld (hierna ‘de overeenkomst’). Deze 
documenten zijn consistent met elkaar geformuleerd en kunnen niet los van elkaar gezien worden. 
 
Onder 5.1 van deze overeenkomst valt het volgende te lezen: 
De gemeente zal als eigenaresse van het Werkterrein, voorafgaand aan de bouw van het 
Namenmonument, het NAC schriftelijk toestemming verlenen voor de ingebruikname van het 
Werkterrein ten behoeve van de bouw van het Namenmonument. De gemeente verleent genoemde 
toestemming uitsluitend indien tenminste aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de omgevingsvergunning(en) voor de realisatie van het Namenmonument zijn onherroepelijk 
geworden, tenzij door of namens het college van B&W schriftelijk wordt ingestemd met de 
beschikbaarheid van het Werkterrein voor de bouw voorafgaand aan het onherroepelijk 
worden van de omgevingsvergunning(en). 

b.    de Gemeente heeft de in artikel 3.2 genoemde werkzaamheden uitgevoerd. 
c.     etc. 

 
Onder 3.2 van deze overeenkomst valt te lezen: 
De Gemeente zal na verlening van de benodigde onherroepelijke vergunning(en) de navolgende 
werkzaamheden voor eigen rekening (laten) uitvoeren: 

- Aanleg van de maaiveldinrichting grenzend het Terrein, inclusief de kap en herplant van de   
bomen, conform de inrichtingstekening, en inclusief de plaatsing van beveiligingscamera’s met 
bekabeling; 

                 - Omleggen van kabels en leidingen; 
- Kap van de bomen op het Terrein. 
- Verwijderen van het Dankbaarheidsmonument en het Vaz Diazmonument van het Terrein. 
- etc. 
 

Onder 5.1 a. wordt de mogelijkheid gelaten dat de gemeente voorafgaand aan het onherroepelijk worden 
van de omgevingsvergunning het Terrein toch aan het NAC ter beschikking stelt als B&W hiermee 
schriftelijk instemt. Naar verluidt hebben B&W een dergelijke (geheime) verklaring op 8 oktober 
afgegeven. (bijlage 4) Gezien 5.1 b. laat dat onverlet dat de gemeente het Terrein pas aan het NAC ter 
beschikking mag stellen nadat de onder 3.2 genoemde werkzaamheden door de gemeente zijn afgerond. 
De gemeente zal deze werkzaamheden (doen) uitvoeren na verlening van de benodigde onherroepelijke 
vergunningen.  
In zowel de kapvergunning als in de overeenkomst wordt expliciet gesteld dat de kap pas mag 
plaatsvinden indien er zekerheid bestaat over de uitvoering van de omgevingsvergunning, c.q., na 
verlening van de benodigde onherroepelijke vergunningen. Op 6 augustus en ook nu nog zijn de 
vergunningen niet onherroepelijk. 

 
Ten aanzien van (b): 
In de kapvergunning wordt gesteld dat deze samenhangt met de omgevingsvergunning voor het oprichten 
van het monument. De kap van de bomen is constitutief voor de verdere werkzaamheden. In de 



overeenkomst wordt de kap in samenhang met alle andere werkzaamheden behandeld. Hieruit volgt dat 
alle werkzaamheden vanaf- en inclusief de kap- onderdeel uitmaken van de bestreden omgevingsvergun- 
ningen. 
 
Ten aanzien van (c): 
Het slaan van de damwanden maakt evenals alle andere werkzaamheden deel uit van de omstreden 
omgevingsvergunning. 
 
Ten aanzien van (d): 
De gemeente heeft zich niet verweerd, maar heeft juist gehoor gegeven heeft aan de sommatie van SDGP 
e.a. Hoewel gepland was om het terrein per 1 oktober bouwrijp op te leveren, hebben er na 6 augustus 
geen werkzaamheden meer plaats gevonden. Op 5 november heeft SDGP e.a. een verzoek tot een 
voorlopige voorziening gedaan. Op 6 november vangen de werkzaamheden aan.  
 
Het verzoek van Mr. Roelands-Fransen om deze nauwelijks aangevangen en door verzoekers bestreden 
werkzaamheden nu al aan te merken als een doorslaggevend belang aan de zijde van verweerder in de 
belangenafweging doet verzoekers vrezen dat als verweerder ondanks het ontbreken van onherroepelijke 
vergunningen reeds met de werkzaamheden begint, verzoekers zich bij behandeling van het hoger beroep 
voor een voldongen feit geplaatst zien en de staatsraad zal oordelen dat het ongedaan maken van de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden redelijkerwijs niet verlangd kan worden. Hiermee dreigt, naarmate de 
werkzaamheden verder gevorderd zijn, de behandeling van het hoger beroep door de Raad van State tot 
een papieren exercitie te verworden.  
 
Verzoekers menen dat deze gang van zaken nadelig voor hun rechtspositie is. Verzoekers vragen u de 
voorlopige voorziening toe te kennen, zodat uitvoering van het monument pas plaats kan vinden als de 
daarvoor benodigde vergunningen onherroepelijk zijn geworden door de uitspraak van de Raad van State. 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
R. Theuws (secretaris SDGP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




