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14 april 2009 

A A N T E K E N E N 
 
Betreft: Melding van een beslissing van het College van de gemeente Rijswijk op een ingediend 

 bezwaar van de SBOR 
   

Bijlage: kopie V001513 (bezwaarschrift SBOR, 28 oktober 2008) 
 kopie A001601 (gem. Rijswijk, 09.003587 24 februari, 6 maart verzonden)  
 
 
Geachte President, 
 
 
Op 7 maart 2009 heeft de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk de beslissing (A001601) op ons 

bezwaar (V001513) tegen de sloopvergunning van de ERL-Locatie aan de Schoolstraat 31 te 

Rijswijk van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk ontvangen.  

 

 

Het bestuur van de SBOR heeft besloten om tegen deze beslissing geen beroep aan te tekenen, 

omdat de plaatselijke regelgeving in de gemeente Rijswijk blijkbaar procedureel geen formele 

koppeling legt tussen de sloop- en de bouwvergunning. Het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Rijswijk heeft in de beslissing op het bezwaarschrift overigens wel 

aangegeven dat niet met de sloop zal worden begonnen voordat het bouwplan definitief is.   

De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk heeft tegen de voorgenomen vrijstelling van het 

bestemmingsplan Oud Rijswijk, die het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Rijswijk wil verlenen om het bouwplan voor de ERL-locatie mogelijk te kunnen maken, 

een zienswijze ingediend.  

Deze procedure loopt nog en is, evenals de procedure van de bouwvergunning, voor de Stichting 

Buurtschap Oud Rijswijk de hoofdzaak. De sloopvergunning is voor het kunnen bouwen “slechts” 

een voorwaarde.   

 

 

Aan de President van de  
Afdeling bestuursrecht, 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ  Den Haag 
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Wij menen u van het vorenstaande in kennis te moeten stellen, gezien de nog komende procedure 

inzake de bouwvergunning, waarbij wij niet uitsluiten dat wij uiteindelijk weer bij u terecht zullen 

komen, zoals dit een aantal jaren geleden voor deze locatie ook het geval is geweest.  

Gelet hierop en met het oog op uw eventueel te vormen dossier melden wij over de 

sloopvergunning dat wij ons grote zorgen maken over de mogelijke gevolgen van de naderende 

sloop van de ERL-locatie aan de Schoolstraat 31 te Rijswijk, Dat betreft met name de uitvoering en 

veiligheid van de sloop. Aan de sloopvergunning is (overigens pas in een laat stadium) een sterk 

verouderd veiligheidsplan gevoegd, dat onvoldoende voorziet in een correcte en veilige sloop en 

onvoldoende voorziet in een gegarandeerde afhandeling van de mogelijk schade aan objecten van 

de direct omwonenden en bedrijven. 

  

 

Namens de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk  

 

 
 
 
R.E. Freeth         W.K. Schuller 
voorzitter SBOR        secretaris SBOR 
 


