
ONTVANGEN 13 JULI 2012 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard 

Aan hét collége van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Albrandswaard 

BEZWAARSCHRIFT 

In de Schakel van 5 juli 2012 heeft u bekend gemaakt een kap vergunning te verlenen 
voor het kappen van een oude plataan aan de Julianastraat/Louwerensplein te Rhopn. 

De Stichting Bomenridders Albrandswaard komt pp tegen het verlenen van deze 
kapyergunning omdat hij meent dat de belangen van de stichting mèt het bestreden 
besluit niet naar naar behoren in acht zijn genomen en meegewogen. Volgens zjjri 
statutaire doelstelling heeft de stichting onder mëer ten doel, het beschermen van 
bomen in het gemeente Albrandswaard. De stichting acht zich met de verlening van de 
bestreden kapvérgunning rechtstreeks in zijn belang getroffen eh voert daarbij het 
volgende aan. 

1. Ter plaatse waar de oude plataan zich bevindt is een wegverlegging beoogd 
welke overigens afwijkt van het oorspronkelijke plan (hét witte róokplan, 
voorgedragen en goedgekeurd door de gemeenteraad) dat juist bedoeld was om 
dë oude plataan te sparen. Door verplaatsing van parkeerplaatsen van de ene 
naar de andere zijde komt het voorbestaan van de öude plataan, welke deel 
uitmaakt van de platahenlaan van de Julianastraat, in gevaar. De 
verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven, in haar artikel in dé Schakel over 
het groen in Albrandswaard, om lanënstructuren të sparën. Met de bestreden 
kap.vërgunhing wordt, onnodig, een gat.geslagen in de lanenstructuur van 
platanen in de Julianastraat. De bomenridders zijn verbaasd dat iri hét nieuwe 
plan geen' rekening is gehouden met de oude pilataan, !', 

2. De Bómehridders menen dat het groen én deze oude plataan in het bijzonder 
onnodig wordt opgeofferd bij de ruimtelijke ordening. Er ontbreekt voldoende "" 
creativiteit om ook het belang van behoud van bomen in aanmerking te nemen 
en het volle pond te geven. Niet valt in te zien waarom niet met een bochtje de 
weg langs de oudé plataan kan wórden geleid. Wie dé situatie ter plaatse bekijkt 
begrijpt dat met enige yindingrijkheid een oplossing voor de hand ligt. 
Raadselachtig blijft daarom waarom hiér niet voor is gekozen. Navraag bij een 
ambenaar leerde dat de betrokken stedebpuwkundige geen twee knikjes in de 
wég wenst. De gemeente moet echter los van de stedebouwkundige een eigen 
afweging maken. Het behoud van de lanenstructuur dient té prevaleren boven 
het minder wenselijk zijn van twee knikjes. 



3. 

4. 

Bovendien is de kap prematuur. Het pand van Greveling staat er nog steeds en 
doortrekken van de weg is hoe dan ook op korte termijn niet in zicht. Nogmaals 
er is op geen enkele wijze aangetoond dat het doortrekken van de weg per see 
met het sneuvelen van de oude plataan gepaard moet gaan. 
Subisdiair is niet gebleken van een voornemen tot verplaatsing van de oude 
plataan en is niet voorzien in een herplant als bedoeld in de kapverordening. 

Conclusie: 

Ondergetekende verzoekt uw college derhalve de bestreden kapvérgunning te herroepen. 

Hoogachtend, 

Stichting de Bomenridders Albrandswaard 
Namens deze 

.C. van Eek, secretaris I^[.H.A.A( van Loon, bestuurslid 

Correspondentieadres: 

Rhoon, Essendijk44, 8 juli 2012 



4 
Dek kei Notarisse 

AFSCHRIFT AKTE HOUDENDE 

OPRICHTING 

Van: de stichting: Stichting Bomenridders Albrandswaard, gevestigd te 
Albrandswaard 

Verleden: 12 juni 2009. 



Blad 1 

2008J23150DV.opr 

Heden twaalf juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr. Marcin Rafal 
Edmurid Janowski, notaris met plaats van vestiging Albrandswaard: 
1 mevrouw Maret Rombout, geboren te Rotterdam op drieëntwintig mei 

negentienhonderd zesenzestig, wonende Molen 't Hert 11, 3161 KV Rhoon, 
rijbewijs nummer: 3303595293, gehuwd; 

2. de heer Wilhelmus Hendrikus Cornelis van Eek, geboren te Nijmegen op -
zeventien februari negentienhonderd zestig, wonende Landheer 28, 3171 
DD Rhoon, rijbewijs nummer: 4471474105, gehuwd; 

3. de heer Mario Henricus Antonius Augustinus van Loon, geboren te 
's-Hertogenbosch op vier augustus negentienhonderd vierenzestig, wonende 
Molen 't Hert 11, 3161 KV Rhoon, rijbewijs nummer: 3303595304, gehuwd; -

4. mevrouw Jacqueline Yvonne Gillet, geboren te Poortugaal op vijfentwintig -
juli negentienhonderd zesenzestig, wonende Jan van Almondestraat 105, — 
3176 VA Poortugaal, paspoort nummer: NM7LH9506, ongehuwd. — 

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd is daaronder tevens begrepen niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap: 
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor 
de volgende statuten vast te stellen: 
Naam en Zetel 
Artikel 1 ~ " ,, 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Bomenridders Albrandswaard, 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Albrandswaard. 
Doel : ' 
Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel: -

a. het beschermen van het milieu, het natuurschoon en leefbaarheid in het 
algemeen en in het bijzonder van bosplantsoenen, bomen, struiken en 
andere groenvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard en de 
directe omgeving daarvan;——- ' 

b. het instandhouden van het groene leefmilieu in de gemeente 
Albrandswaard en de directe omgéving daarvan; o het leveren van een bijdrage, verband houdende met het vorenstaande,  
aan de belangenbehartiging van de bewoners in het betrokken gebied; -

d. het leveren van een bijdrage in de waardering van groen en 
waardebepaling van bomen en struiken in het bijzonder; ——— 

e. gevraagd en ongevraagd advies leveren aan overheden over ; ; 
investeringen, onderhoud en aanpassingen aan de groenvoorziening in -
de gemeente Albrandswaard en de directe omgeving daarvan;- — 

f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het benutten 
van inspraakmogelijkheden, het indienen van bezwaarschriften, het — -
eventueel instellen van rechtsvorderingen en/of optreden als procespartij in -
(gerechtelijke) procedures wanneer het gewenste doel in geding is. 

Vermogen •• 
Artikel 3 " 
De stichting krijgt de beschikking over haar vermogen door: —-—— 
a. aan haar te verstrekken subsidies, donaties en andere bijdragen;-
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; —— 



c. uit haar vermogen voortvloeiende opbrengsten. 
Bestuur 
Artikel 4 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal tien 

leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de -
vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld; -

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in— 
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris -
en een penningmeester: De functies van secretaris en penningmeester : 

kunnen ook door één persoon worden vervuld. 
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van — 

een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende 
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van'de vacature(s) daarin 
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). 

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende — 
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig : — 
samengesteld bestuur. — 

5. Personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, zijn niet — 
benoembaar tot bestuurslid. : 

6. Besluiten met betrekking tot benoeming en functieverdeling van de 
bestuursleden dienen genomen te worden met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van het aantal door alle bestuursleden uit te brengen — 
stemmen. :  

7. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -
functie gemaakte kosten. 

Bestuursvergaderingen : 
Artikel 5 :  

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij 
de oproeping bepaald.-

2. leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van 

de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen punten de oproeping doet. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door 
middel van oproepingsbrieven. 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de 
vergadering, de te behandelen onderwerpen. : 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden • 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de — 
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de — 
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van — 
vergaderingen niet in acht genomen. •• 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid — 
voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de 
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en 
getekend door degenen,, die in de vergadering als voorzitter en secretaris 



Blad 3 

hebben gefungeerd.-
Bestuursbesluiten 
Artikel 6 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is.-
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten — 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van -
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan -
daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig -
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen 
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen anMoorden door de 
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de 
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

3. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — 
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig — 
uitgebrachte stemmen. 

4. 

5. 
6. 

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één • 
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. — 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. • 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist — 
de voorzitter van de vergadering. 

Bestuursbevoegdheid — 
Artikel 7 
1. 
2. 

3. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit — 
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 
bestuursleden. 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 8 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot 

2. 

vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden, waaronder zich dient te bevinden hetzij de voorzitter, hetzij 
de secretaris, hetzij de penningmeester. 
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook — 
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. • 

Einde bestuurslidmaatschap-
Artikel 9 
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:-



a. door zijn overlijden; 
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; — ^ 
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken), hetwelk ten minste één (1) 

maand van tevoren dient te geschieden; 
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;-
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 
Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 10 — 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting ' 

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van — 
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken 
binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur dienen 
te worden vastgesteld en eventueel vergezeld van een rapport van een 
registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.-

Reglement :  

Artikel 11 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur 
(nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te 

heffen. 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde -

in artikel 12 lid 1 van toepassing. 
Statutenwijziging 
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet — 

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle — 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 
enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen, 
leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.-

Ontbinding en vereffening 
Artikel 13 • 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet — 

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle — 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 
enige, vacature bestaat. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. 

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. -
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — 

mogelijk van kracht. • 
5. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk aangewend 

overeenkomstig de doelstelling van de stichting. 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de 
vereffenaars aan te wijzen persoon. 

Slotbepalingen— :  

Artikel 14 = 



Q-

J<r. 
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In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het — 
bestuur. 
Artikel 15 
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. 
Slotverklaringen 
Tenslotte verklaarden de comparanten:-
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:-

a. mevrouw M. van Loon-Rombout voornoemd; -
als voorzitter;-

b. de heer W.H.C. van Eek voornoemd; • 
als secretaris; • 

c. 
d. 

de heer M.H.A.A. van Loon voornoemd; 
als penningmeester;-
mevrouw J.Y. Gillet voornoemd; • 
als algemeen bestuurslid. 

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december — 
tweeduizend negen. :  

Bekendheid partijen 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
WAARVAN AKTE is verleden te Albrandswaard op de datum in het hoofd van — 
deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
te stellen, tijdig voor het verlijden met de inhoud van de akte te hebben kennis — 
genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 
de comparanten en vervolgens door mij, notaris om veertien uur. 

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. 



Dossiernummer: 24463706 Blad 00001 
U i t t r e k s e l u i t het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze i n s c h r i j v i n g v a l t onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Rotterdam 
Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
S t a t u t a i r e naam 
S t a t u t a i r e z e t e l 
Adres 
Telefoonnummer 
Eerste i n s c h r i j v i n g i n het 
handelsregister 

Akte van o p r i c h t i n g 
A c t i v i t e i t 

: S t i c h t i n g 
: S t i c h t i n g Bomenridders Albrandswaard 
:Gemeente Albrandswaard 
:Molen ' t Hert 11, 316IKV Rhoon 
:010-5019073 
17-06-2009 
12-06-2009 
Het beschermen van het m i l i e u , het natuurschoon 
en leefbaarheid i n het algemeen i n de gemeente 
Albrandswaard en de d i r e c t e omgeving daarvan. . 

Bestuurder(s): 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
T i t e l 
Bevoegdheid 

:van Loon-Rombout, Maret 
:23-05-1966, Rotterdam 
:12-06-2009 
:Voorzitter 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
T i t e l 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
T i t e l 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
I n f u n c t i e t r e d i n g 
17-06-2009 

:van Eek, Wilhelmus Hendrikus Cornelis 
:17-02-1960, Nijmegen 
:12-06-2009 
:Secretaris 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 
:van Loon, Mario Henricus Antonius Augustinus . 
: 04-08-1964, 's-Hertogenbosch 
!l2-06-2009 
:Penningmeester 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 
G i l l e t , Jacqueline Yvonne 
25-07-1966, Poortugaal 
12-06-2009 , 
Blad 00002 v o l g t . 

Kamer van Koophandel Rotterdam 
Btaak 40 3011 TA Rotterdam 
T 010 402 7777 f 010414 5754 
Inzage handelsregister 
T 0900-1234567 (€ 0,70 per minuut) 
Internet: www.kvk.nl 



Dossiernummer: 24463706 Blad 00002 
T i t e l 
Bevoegdheid 

.•Algemeen b e s t u u r s l i d 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

Alleen g e l d i g indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Rotterdam, 17-06-2009 
U i t t r e k s e l i s vervaardigd om 09.13 uur 
Voor u i t t r e k s e l 

R. v< V l i e t 

Kamer van Koophandel Rotterdam 
Blaak 40 3011 TA Rotterdam 
T 010 402 7777 f0104145754 
Inzage handelsregister 
T 09001234567 (€ 0,70 per minuut) 
Internet: www.kvk.nl 


