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12 november 2005 

 

Open brief over vragen en antwoorden inzake een beschuldigende verklaring van de Stichting Buurtschap 
Oud Rijswijk. 
 
 
Geachte leden van de raad en het college, 
 
Het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk (SBOR) heeft met stijgende verbazing kennis 
genomen van de vragen en de beantwoording van vragen van mevrouw Van der Horst-van Roon en de 
heren Köhler en Van Dam inzake de verklaring van de SBOR (no.05.0547/DGZ). De kwestie betreft het 
verlenen van de bouwvergunning voor het eerste bouwplan Onderwatershof. 
 
In de eerste plaats heeft de SBOR hierover geen persbericht afgegeven. Dat de pers zaken op een 
bepaalde manier in de krant plaatst is een zaak van de pers.  
 
  
Omdat er over de betrokkenheid van de SBOR bij de bouwplannen Onderwatershof brieven werden 
geschreven en uitlatingen werden gedaan, heeft de SBOR de Raad van de gemeente Rijswijk en de 
Cliëntenraad van Onderwatershof in haar brief (V000890 en V000891) van 21 augustus 2005 ondermeer 
gewezen op onzorgvuldigheid inzake het hanteren van de geldende wet- en regelgeving en daarbij gewezen 
op het omwisselen van tekeningen om hierdoor niet onder het nieuwe Bouwbesluit te hoeven vallen.  
Dat omwisselen van tekeningen was ook onderdeel van ons bezwaarschrift.  
Op dit onderdeel heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Gravenhage op de 8 april 2004 de 
volgende uitspraak gedaan 
 
citaat uit de uitspraak reg.nr.AWB 04/667 BOUWB en AWB 04/682 BOUWB: 
 
“De tekening van het aanzicht van het zorgcentrum zoals deze is vergund verschilt aanzienlijk ten opzichte 
van de tekening van het aanzicht behorende bij de aanvraag. Blijkens het verhandelde ter zitting bestaan 
ook overigens zeer aanzienlijke verschillen tussen het oorspronkelijk aangevraagde en het bij het bestreden 
besluit vergunde bouwplan. Gelet hierop kan niet meer van hetzelfde bouwplan worden gesproken. Gezien 
het vorenstaande had verweerder dienen te verlangen dat vergunninghouder een nieuwe aanvraag zou 
indienen. De publicatie en ter visielegging van nieuwe tekeningen past niet in het systeem van de 
Woningwet, ondermeer blijkend uit de artikelen 46 en 47, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag 
van grote betekenis is. Derhalve had verweerder naar het oordeel van de voorzieningrechter niet op basis 
van de op 15 augustus 2002 ingediende aanvraag tot deze vergunningverlening mogen beslissen.” 
 
Ter zitting is van de zijde van verweerder (de gemeente Rijswi jk) medegedeeld, dat door deze werkwijze het 
(nieuwe) bouwplan onder het oude Bouwbesluit kon blijven vallen. 
 
Waarvan acte.   
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In onze eerder genoemde brief aan de Raad en de Cliëntenraad heeft de SBOR derhalve niet meer en niet 
minder gemeld, dan in de gerechtelijke procedure aan de orde is geweest en door de Rechtbank als een 
onrechtmatige toepassing van wet- en regelgeving is erkend. 
 
Burgemeester en wethouders zijn met de uitspraak van de Rechtbank en met het daar verhandelde bekend 
Het antwoord van burgemeester en wethouders ontgaat ons daarmee volledig.   
 
Het bestuur van de SBOR betreurt dat, een bericht over vragen en antwoorden in de recente pers, de 
integriteit van de SBOR in een verkeerd daglicht is gesteld. 
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