Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

Aan het college van B&W Ouder-Amstel
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk a/d Amstel
T: (020) 496 21 21
F: (020) 304 33 80
AANGETEKEND
en verzonden per email aan: gemeente@ouder-amstel.nl en
de secretaris van de bezwaarcommissie de heer C. Schaap: C.Schaap@ouder-amstel.nl

Duivendrecht, 27 januari 2016
Onderwerp: Nadrukkelijk verzoek te worden gehoord tijdens de hoorzitting op Bezwaarschrift
Omgevingsvergunningen WXO2015-138, Rijksstraatweg 185 en WXO2015-148, Rijksstraatweg
177, te Duivendrecht
Geacht College,
Op dinsdag 26 januari 2016 ontving de Stichting Vrienden van Duivendrecht, hierna te noemen
Stichting, uw mail dat de door u verplaatste hoorzitting voor de in het onderwerp genoemde
dossiers op 1 februari 2016 doorgang zal vinden. De Stichting had u per mail verzocht een nieuwe
datum vast te stellen op basis van de door de Stichting in december 2015 opgegeven
beschikbaarheid.
U schrijft in uw mail dat deze hoorzitting voor de vierde maal gepland wordt en dat u in het belang
van de vergunninghouders deze hoorzitting wil laten doorgaan. Zie hiervoor productie 1.
De Stichting vraagt met klem te worden gehoord op de hoorzitting voor het door haar ingediende
bezwaarschrift voor de Omgevingsvergunningen WXO2015-138, Rijksstraatweg 185 en WXO2015148, Rijksstraatweg 177, beiden te Duivendrecht.
De door de Stichting opgegeven data vanaf nu zijn: dinsdag 2 februari, dinsdag 9 februari, dinsdag
23 februari.
De Stichting was in de gelegenheid aan de door u geplande datum van de hoorzitting van 26 januari
2016 deelnemen, echter vanwege persoonlijke redenen van de commissieleden is deze hoorzitting
verplaatst.
Vanwege het door de Stichting en gemeente ingezette minnelijke traject, zijn, telkens op aangeven
van de bezwaarcommissie en het college, met instemming van alle partijen de geplande
hoorzittingen in de tijd verplaatst.
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1. Hoorzitting gepland op dinsdag 17 november 2015
a. Op verzoek van de secretaris van de bezwaarcommissie heeft de Stichting ingestemd
de hoorzitting ‘in de koelkast’ te zetten, om een minnelijk overlegtraject mogelijk te
maken.
b. Zie hiervoor productie 2
2. Hoorzitting gepland op dinsdag 5 januari 2016
a. Op verzoek van het college van B&W van Ouder-Amstel is de hoorzitting verplaatst,
nadat een eerder verzoek van de Stichting voor persoonlijke redenen niet is
gehonoreerd.
b. Zie hiervoor productie 3a en 3b
3. Hoorzitting op dinsdag 26 januari 2016
a. Vanwege persoonlijke redenen van de bezwaarcommissieleden is de hoorzitting
verplaatst, zonder rekening te houden met de opgegeven data van beschikbaarheid van
de Stichting.
b. Zie hiervoor productie 4a en 4b.
4. Hoorzitting op maandag 1 februari 2016
a. De Stichting ontvangt het mailbericht dat de hoorzitting doorgang zal vinden, ondanks
de niet beschikbaarheid van de materiedeskundigen van de Stichting.
b. Zie hiervoor productie 5.
Wat vraagt de Stichting?
De Stichting heeft altijd aangedrongen op een minnelijke oplossing en overleg tussen alle betrokken
partijen. Zij wil nog altijd in overleg met gemeente en vergunninghouders tot een oplossing komen.
Nu de gemeente heeft gekozen het minnelijke traject te beëindigen, wil de Stichting
(noodgedwongen) gehoord worden tijdens de hoorzitting tijdens de behandeling van haar
Bewaarschrift. Wat de Stichting vraagt is het volgende:
• Voor RSW185 de reeds geplaatste dakkapel in lijn te laten brengen met de trendsetter RSW199;
• Voor RSW177 de Omgevingsvergunning intrekken en deze aan te laten passen naar die van
RSW199
Tot slot
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en kleinschalig
houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten raadplegen op onze
website. Deze zijn ook te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel.
Hoogachtend,
mw. Niek Heering

mw. Ans Quirijnen – Cocx
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