
  Aan: Raad van State

Per fax verzonden 070 - 365 13 80

Datum :18 augustus 2021
Betreft :Reactie op het hoger beroepschrift
Ons kenmerk :B808HB
Uw kenmerk :202103542/1/R3
Bijlagen :2

Edelachtbaar rechtscollege, 

Tot mij heeft zich gewend Stichting de Bomenridders (hierna: ‘stichting’), gevestigd te Rotterdam, 

met het verzoek om de reactie te geven op de gronden van appellante in het hoger beroep gericht 

tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 19 april 2021.

Appellante vraagt in een schrijven van 27 mei 2021 uw rechtscollege om een termijn om de 

gronden van het beroep aan te vullen. De stichting weet niet hoe u op dit verzoek heeft geantwoord, 

maar stelt vast dat in het schrijven reeds een grond wordt genoemd, zodat van een langere termijn 

om het hoger beroepschrift met andere gronden “aan te vullen” volgens haar geen sprake kan zijn. 

Appellante meent dat de rechtbank ten onrechte artikel 4:11b, zevende lid van de APV van de 

gemeente Rotterdam niet heeft toegepast. Het bouwplan waarvoor de bomen dienen te wijken zou 

een ‘majeur publiek werk’ zijn.
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Dat de rechtbank artikel 4:11b, zevende lid van de APV niet heeft toegepast komt omdat appellante 

zich nooit op deze uitzonderingsgrond op het kapverbod heeft beroepen. Niet in het eerste besluit, 

niet in het bezwaarschrift, niet in het beroepschrift en niet tijdens de behandeling van het verzoek 

tot het schorsen van de kapvergunning, terwijl de stichting wel vanaf het begin de stelling heeft 

betrokken dat de bomen niet mochten worden gekapt vanwege hun monumentale status. 

Appellante en de stichting waren het met elkaar eens dat geen sprake was van een majeur publiek 

werk:

Naar verweerder ter zitting ook heeft erkend, is geen sprake van omstandigheden als genoemd in het 

eerste lid van artikel 4:11b of artikel 4:11, derde lid, onderdeel a, of van een uitvoering van majeure 

publieke werken.

(ECLI:NL:RBROT:2021:3435, r.o. 7)

Dat appellante nu opeens een tegengesteld standpunt inneemt is niet alleen hoogst merkwaardig, het

is bovenal niet juist. Rotterdam heeft namelijk een raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie 

en Financiën. Deze raadscommissie heeft geen bemoeienis met Tree house, het object binnen het 

project ‘Rotterdam Central District' waarvoor de platanen zouden moeten wijken. Tree house maakt

deel uit van het project ‘Rotterdam Central District' en het gelijknamige bestemmingsplan 

(vastgesteld op 18 maart 2021),  dat de structuur en functies in het gebied vastgelegd. Het is de 

raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (productie A) die de totstandkoming van dit 

project begeleidt en zich richt op het bouwen, wonen, bestemmingsplannen en het woonbeleid, 

waaruit appellante veelvuldig citeert, en niet de raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en 

Financiën. Laatstgenoemde raadscommissie houdt zich met heel andere zaken bezig, zoals uit 

productie B blijkt.

Dat appellante eerder nooit heeft verkondigd dat sprake is van een majeur publiek werk, in de zin 

die de gemeenteraad van Rotterdam daaraan geeft, heeft derhalve een goede reden. Voor deze 

stelling ontbreekt namelijk een feitelijke grondslag.

Tenslotte moet de stichting nog het volgende van het hart. De stichting heeft na de uitspraak van de 

rechtbank appellante laten weten in principe geen bezwaar te hebben tegen het verplaatsen van alle 
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platanen, hetgeen volgens de door de stichting geraadpleegde boomdeskundige ook heel goed 

mogelijk is. De stichting heeft het college aangeboden om gezamenlijk te bespreken hoe een en 

ander juridisch mogelijk kan worden gemaakt, terwijl tegelijk wordt bekeken hoe het aantal 

monumentale bomen in de stad kan worden vergroot, een wens die zowel gemeenteraad als college 

al diverse keren hebben geuit.

Het is bijzonder spijtig dat appellante deze uitgestoken hand heeft afgeslagen en in plaats daarvan 

hoger beroep heeft ingesteld.

 

Hoogachtend,

mr. M. van Duijn
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https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/

De gemeenteraadscommissie BWB hee� als taak de besluitvorming door de

gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

Bouwen

Wonen

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

Grondbeleid

Vastgoed

Welstand en monumenten

Buitenruimte

Afval

Water

Dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning
Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)

Commissiegri�er: Lia van der Sar

Commissiesecretaris: Daniël Wind

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen.

Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie

aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze

gemeenteraadscommissie over gaat.

Commissie BWB
Gepubliceerd op: 16-08-2018

Geprint op: 17-08-2021

Bouwen, Wonen en Buitenruimte
(BWB)

Lees voor

Commissie BWB | Rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/
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Productie A
 



 Woordvoerders
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Benvenido van Schaik

(Leefbaar Rotterdam)

buitenruimte, afval

Hans van Putten (Leefbaar

Rotterdam)

wonen, bestemmingsplannen,

recreatieschappen, onderhoud

kapitaalgoederen, Rotterdamwet

Pascal Lansink-

Bastemeijer (VVD)

buitenruimte

Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen behalve buitenruimte en

corporaties

Chantal Zeegers (D66) buitenruimte, vastgoed, monumenten, erfgoed

Elene Walgenbach (D66) Schiekadeblok

Astrid Kockelkoren

(GroenLinks)

alle beleidsterreinen

Co Engberts (PvdA) bouwen en wonen

Duygu Yildirim (PvdA) afval, dierenwelzijn en 7 stadsprojecten

Narsingh Balwantsingh

(PvdA)

water en buitenruimte

Stephan van Baarle

(DENK)

alle beleidsterreinen

Taoufik Benalla (burgerlid

NIDA Rotterdam)

alle beleidsterreinen

Kees Jonker (SP) alle beleidsterreinen

Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
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Themadossiers
De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik

hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de

gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De druk op de woningmarkt in de regio Rotterdam is hoog. Dit wordt ook op

landelijk en in de provincie ervaren. Voor starters, mensen met middeninkomen en

ouderen is het moeilijk geschikte woonruimte te vinden. Het college van

burgemeester en wethouders zet daarom in op de realisatie van 18.000 nieuwe

woningen in de periode 2018-2022.

Agendastukken en vergaderfrequentie

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de Suze

Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De

Maurice Meeuwissen

(PVV)

alle beleidsterreinen

Jaap Rozema (burgerlid

PvdD)

alle beleidsterreinen

Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen

Gerben van Dijk (burgerlid

ChristenUnie-SGP)

alle beleidsterreinen

 Woningbeleid

 Alle openbare stukken en verslagen

 Bestuurlijke informatie
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vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het

boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Leden subcommissie

Astrid Kockelkoren

Hans van Putten

Robin de Roon

Ellen Verkoelen

Jan Willem Verheij

Jaap Rozema

Gerben van Dijk

Ambtelijke ondersteuning

Madhoe Binda (commissiegri�er)

Maura Nanlohy (commissiesecretaris)

Kennismaken of uw stem laten horen?
Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school

uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven,

iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens gri�e
U kunt via de gri�e contact opnemen met de gemeenteraadscommissie BWB.

p/a Gri�e

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

 Subcommissie bestemmingsplannen

 Kennismaken met de gemeenteraad

 Mijn stem laten horen
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info@gri�e.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00

uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
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https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-mpof/

De gemeenteraadscommissie MPOF hee� als taak de besluitvorming door de

gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

Organisatie

Dienstverlening

Financiën

Deelnemingen

Haven (aandeelhouderschap)

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Feyenoord City

Hoekse Lijn

Coolsingel

Maastunnel

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning
Commissievoorzitter: Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)

Commissiegri�ers: Vincent Lorijn en Mark Jongsma

Commissiesecretaris: Vishayan Sital

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen.

Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie

aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze

gemeenteraadscommissie over gaat.

Commissie MPOF
Gepubliceerd op: 16-08-2018

Geprint op: 18-08-2021

Majeure Projecten, Organisatie
en Financiën (MPOF)

Lees voor
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Productie B



 Woordvoerders
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woordvoerder (partij) beleidsterreinen

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) alle beleidsterreinen

Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) alle beleidsterreinen

Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen

Chantal Zeegers (D66) alle beleidsterreinen

Astrid Kockelkoren (GroenLinks) majeure projecten op BWB,

Feyenoord City

Jeroen Postma (GroenLinks) majeure projecten op mobiliteit,

financiën en organisatie

Stephan Leewis (GroenLinks) Warmtebedrijf

Dennis Tak (PvdA) organisatie en financiën

Steven Lammering (PvdA) overige beleidsterreinen

Faouzi Achbar (DENK) alle beleidsterreinen

Bas van Noppen (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen

Pieter Schol (burgerlid SP) alle beleidsterreinen

Christine Eskes (CDA) Feyenoord City

René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen (m.u.v.

Feyenoord City)

Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
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Themadossiers
De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik

hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de

gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Ruud van der Velden (Partij voor de

Dieren)

[met als vervanger Jaap Rozema]

alle beleidsterreinen

Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen

Gerben van Dijk (burgerlid

ChristenUnie-SGP)

Feyenoord City, NPRZ, Boijmans

Christel Monrooij (burgerlid

ChristenUnie-SGP)

Hoekse Lijn, Maastunnel, Coolsingel

Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

 Warmtebedrijf
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De gemeente Rotterdam is in 2005 gestart met het Warmtebedrijf. Restwarmte uit

het havengebied wordt nu aan Rotterdammers en bedrijven geleverd. Sinds de

oprichting hee� het Warmtebedrijf veel tegenslagen gehad. Er is in de afgelopen

bestuursperioden keer op keer besloten voor een doorstart van het Warmtebedrijf.

Hierbij is de gemeente steeds meer en grotere verplichtingen aangegaan. De

laatste tegenslag was de vertraging bij het realiseren van de Leiding over Oost naar

Leiden.

De gemeenteraad hee� een gemeenteraadsenquête gehouden over wat er

allemaal misgegaan is bij het Warmtebedrijf en wat daaruit te leren valt.

Eind 2016 hee� Feyenoord plannen gepresenteerd voor een Nieuw Stadion aan de

Maas als onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling. In mei 2017 besloot de

gemeenteraad deze plannen mogelijk te willen maken met een financiële bijdrage

onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn vastgelegd in een position paper. Over

de voortgang van het project wordt elk half jaar gerapporteerd. In december 2019

kwam het bericht dat de bouw van het Nieuwe Stadion opnieuw met een jaar

vertraagd is. Het definitief besluit over de bijdrage van de gemeente komt hierdoor

ook later.

Agendastukken en vergaderfrequentie

De gemeenteraadscommissie vergadert op donderdagen vanaf 19.30 uur in de Suze

Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De

vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het

boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

 Feyenoord City

 Alle openbare stukken en verslagen

 Bestuurlijke informatie
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Onderzoekscommissie Warmtebedrijf

De resultaten van de gemeenteraadsenquête naar de governance van het

Warmtebedrijf zijn op 17 september 2020 gepresenteerd. Meer informatie hierover

vindt u op de pagina van de onderzoekscommissie.

Kennismaken of uw stem laten horen?
Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school

uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven,

iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens gri�e
U kunt via de gri�e contact opnemen met de gemeenteraadscommissie MPOF.

p/a Gri�e

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

info@gri�e.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00

uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

 Kennismaken met de gemeenteraad

 Mijn stem laten horen
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