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Statutenwijziging 
Jelle van Dijk 

 

Trouwe bezoekers van de lezingen in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn al enkele malen op de 

hoogte gebracht van het voornemen van het bestuur om artikel 2 van onze statuten te wijzigen. De 

directe aanleiding voor deze statutenwijziging is gelegen in de uitspraak van de bestuursrechter in 

Den Haag  (mei 2001). Ons bestuur had bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de uitspraak van 

de gemeente Noordwijk, waarin onze vereniging niet ontvankelijk werd verklaard in onze bezwaren 

tegen woningbouw op het landgoed Calorama. In het artikel Bomen kappen op Calorama? in De 

Strandloper van  september 1999 werd de gang van zaken rond deze kwestie nader toegelicht. De 

bestuursrechter stelde niet ons, maar de gemeente Noordwijk in het gelijk. Dit geschiedde op grond 

van de in artikel 2 van onze statuten vastgelegde doelstelling. Deze uitspraak deed het bestuur 

besluiten een statutenwijziging voor te bereiden. 

Waar het om ging bij de doelstelling was de globale aanduiding: het natuurlijk milieu (waaronder 

met name de vogelstand is begrepen). In de kwestie Calorama handelde het om het verlenen van 

een nieuwe monumentenvergunning. Deze vergunning  moest het mogelijk maken een deel van het 

houtbestand te kappen ten behoeve van woningbouw. De bestuursrechter vond dat onze doelstelling 

te weinig was toegespitst op zoiets als het behoud van een monumentaal landgoed waarbij vooral 

culturele waarden in het geding zijn. Vandaar dat in het nieuw geformuleerde artikel 2 uitgebreid 

wordt beschreven wat wij als vereniging onder natuurlijk milieu verstaan. 

Een wijziging van de statuten is volgens artikel 20 van diezelfde statuten pas mogelijk indien op een 

ledenvergadering waarop tweederde van de leden aanwezig is, tweederde deel van de aanwezigen 

het voorstel steunt. U zult begrijpen dat het niet zal lukken om tweederde deel van onze 528 leden 

ter vergadering te krijgen. De statuten schrijven in dat geval voor dat binnen vier weken een tweede 

vergadering gehouden moet worden, waarbij ongeacht het aantal aanwezigen, tweederde deel van 

de dan aanwezige leden het voorstel moet steunen. Vandaar dat wij hier tweemaal een oproep 

plaatsen. 

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van vrijdag 27 september 2002 
Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de ledenvergadering voorafgaande aan de lezing door 

Prof. H. Tennekes over de Vliegkunst der vogels. Deze vergadering zal gehouden worden in het Jan 

Verwey Natuurcentrum te Noordwijk en vangt aan om 20.00u. Tijdens deze korte vergadering zal 

het bestuur u vragen in te stemmen met de wijziging van artikel 2 van de Statuten, zoals die 

hieronder wordt verwoord en toegelicht.  

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van vrijdag 25 oktober 2002 
Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de ledenvergadering voorafgaande aan de lezing van 

Hans Vader over Vogeltrek. Deze vergadering zal gehouden worden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum te Noordwijk en vangt aan om 20.00u. Tijdens deze korte vergadering zal het 

bestuur u vragen in te stemmen met de wijziging van artikel 2 van de Statuten zoals die hieronder 

wordt verwoord en toegelicht. 

 

Het bestuur heeft gepoogd om in artikel 2 nu meer te zeggen dan in het eenvoudige artikel 2 zoals 

dat bijna 30 jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. De bestaande formulering heeft er in het 

verleden nooit toe geleid dat onze vereniging in bezwaarschriftprocedures aan de kant werd 

geschoven als zijnde niet-ontvankelijk. Voor het opstellen van deze nieuwe tekst is veel dank 

verschuldigd aan Mr. Bart Punt, lid van onze vereniging. Ook is advies gevraagd aan de Zuid-

Hollandse Milieufederatie. 

Omdat u vermoedelijk in het geheel niet op de hoogte bent van de inhoud van het bestaande 

artikel 2, volgt hier eerst de tekst van dat ‘oude’ artikel 2 en daarna de nieuwe formulering. 
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Bestaand artikel 2 

 

De vereniging stelt zich ten doel het natuurlijk milieu – waaronder met name de vogelstand wordt 

begrepen – in de gemeente Noordwijk en omgeving te beschermen en in stand te houden als mede haar 

leden in de gelegenheid te stellen tot een actieve natuur- en vogelstudie en alles wat daarmee in de 

ruimste zin verband houdt. 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 

a. het doen verrichten van studies en veldonderzoek alsmede het uitwisselen van gegevens; 

b. het houden van vergaderingen, instructieve bijeenkomsten en excursies; 

c. het geven van voorlichting en het publiceren van gegevens ten behoeve van haar leden en 

derden; 

d. het belang van een gezond natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving onder de aandacht te 

brengen van het publiek en van de plaatselijke, regionale en / of landelijke overheid, zulks 

voor wat betreft de laatste categorie, zodanig door het indienen van een verzoek, bezwaar- 

of beroepschriften; 

e. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan. 

 

 

Nieuw artikel 2 

 

De vereniging stelt zich ten doel het natuurlijk milieu in de gemeente Noordwijk en omgeving  te 

beschermen en in stand te houden, haar leden in de gelegenheid te stellen tot actieve natuurstudie 

en een milieuvriendelijke instelling bij de bevolking zo veel mogelijk te bevorderen. 

Onder “natuurlijk milieu” wordt hier verstaan: flora en fauna, inclusief houtopstanden of andere 

begroeiingen, alsmede de gebieden, inclusief lucht, water, ondergrond en grondwater, waar die 

flora en fauna voorkomen of welke voor het voortbestaan van die flora en fauna dan wel voor het 

welzijn van mensen van belang kunnen zijn, een en ander ongeacht de aard, inrichting of 

bestemming van die gebieden, zoals het meer natuurlijke landschap dan wel het historisch 

gegroeide landschap of landgoederen c.q., het agrarische cultuurlandschap, groenvoorzieningen of 

andere terreinen dan wel water van welke aard, inrichting of bestemming ook, alles vanuit bedoelde 

bescherming gezien in de ruimste zin van het woord. 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 

a. het doen verrichten van studies en veldonderzoek, alsmede het uitwisselen van gegevens; 

b. het houden van vergaderingen, instructieve bijeenkomsten en excursies; 

c. het geven van voorlichting en het publiceren van gegevens ten behoeve van haar leden en 

derden; 

d. het belang van een gezond natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving onder de aandacht te 

brengen van het publiek en van de plaatselijke, regionale en / of landelijke overheid; 

e. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan waaronder het 

zonodig indienen van bezwaarschriften dan wel het voeren van (andere) procedures. 

 

 

 

 




