
Aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Albrandswaard. 
en de raad van de gemeente Albrandswaard. 
Hofboek 5 
3171 PD Poortugaal 

Rhoon, 10 juli 2012 

Betreft: 
Omgevingsvergunning Rhooon, Julianastraat/ J.Louwerensplein, 3161 WC -
kappen boom (datum bekendmaking: 02-07-2012) 

Geacht college, 

Hierbij maak ik bezwaar tegen hierboven genoemde vergunning. 

De reden van mijn bezwaar is als volgt: 

1. De bomenrij van Platanen is een beeldbepalende structuur aan de Julianastraat. Het 
kappen van één Plataan verstoort deze beeldbepalende structuur. 

2. Zowel in het Groenbeleidsplan van 2009 en in de Beleidsregels waardevolle 
houtopstanden van 29 november 2011 wordt juist veel waarde gehecht aan deze 
structuren. 

3. Het kappen van deze boom is niet in overeenstemming met de criteria genoemd in 
de Beleidsregels waardevolle houtopstanden van 29 november 2011. 

4. In het centrum van Rhoon is al weinig groen door dit aan te tasten verminderd de 
kwaliteit van het centrum van Rhoon. 

5. De conditie van de boom is goed en kan nog minstens 10 jaren mee. 
6. Albrandswaard profileert zich als groene gemeente het beleid moet hier dan ook op 

gericht zijn. Het onnodig kappen van bomen past hier niet in. 
7. Door een andere inrichting van het Louwerensplein is behoud van de boom zeker 

mogelijk. 
8. Deze andere inrichting houdt in: de parkeerplaatsen aan de andere zijde - kant van 

AH- inrichten en de weg éénrichtingsverkeer maken. 
9. Het behouden van de boom is zeker mogelijk als gekozen wordt voor 

éénrichtingsverkeer. Het is onbegrijpelijk waarom gekozen wordt voor een 
tweerichtingsweg. In de visie Centrum ontwikkeling Rhoon van 2005 is dit niet het 
uitgangspunt. 

10. Door de hiervoor genoemde punten - een andere inrichting - is er geen sprake van 
een zwaar maatschappelijk belang zoals aangegeven in de vergunning. 

11. U stelt dat het maatschappelijk belang onderschreven wordt door het raadsbesluit 
van 2 april 2012. Dit bestrijd ik. 



12. Het raadsbesluit luidt: 
BESLUIT: 

1. Een keuze te maken voor het scenario midden voor het uitbreiden van de parkeermogelijkheden 
centrum Rhoon en het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken. 

2. Het college opdracht te geven 15 parkeerplaatsen op het Louwerensplein te realiseren in plaats van 
12. 

3. Indien gekozen wordt voor scenario midden of extreem het college mandaat te geven voor het 
doorlopen 
van de benodigde bestemmingsplanprocedure volgend uit besluitpunten 1 en 2. 4. De kosten voor 
aanleg van de extra parkeerplaatsen, voor zover die niet gekoppeld kunnen worden aan 
een bouwplan, te dekken uit de voorziening centrum Rhoon restgebied (circa €236.000,-) en de 
subsidie 
revitalisering centrum Rhoon (€ 159.000,-). 5. Het college opdracht te geven de parkeermogelijkheden 
op de locatie van de voormalige vijver te 
maximaliseren. 6. Het college opdracht te geven te komen met een definitieve oplossing voor lang-
parkeerders, financieel en ruimtelijk onderbouwd, waarbij met name gekeken wordt naar de volgende 
locaties: Locatie Sence; 
Locatie "Biggo van Duyvelande"; ocatie Dorpsdijk 131; Locatie Sporthal Rhoon; Locatie Julianaschool. 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 2 
april 2012. 

13. In d i t besluit word t helemaal niet gesproken over het kappen van een boom. 

Samengevat: 

Het kappen van een boom doe je als het niet anders kan. In deze situatie is een andere 
oplossingen mogeli jk die ook beter is voor de buurt en het winkelcentrum. 
In de visie Centrum ontwikkel ing Rhoon is het Louwerensplein bedoeld als 
parkeerzoekzone. Eenrichtingsverkeer is hiervoor de beste optie en veiliger voor het 
winkelend publiek. 

Hoogachtend, 

G. Brussaard ^ 
C. Brendregtlaan 9 e 

3161HA Rhoon 


