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28 oktober 2008 
 
 

A A N T E K E N E N 

Betreft : bezwaar tegen sloopvergunning voormalig kantoor ERL, Schoolstraat 31 te Rijswijk 

Geacht College, 
 
Op 18 september 2008 heeft u aan de gemeente Rijswijk een sloopvergunning verleend voor het 
slopen van het voormalig kantoor ERL. Deze sloopvergunning loopt vooruit op de procedure inzake 
uw voornemen, kenbaar gemaakt 26 september 2008, om vrijstelling te verlenen voor nieuwbouw 
ter plaatse, waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd door Bouwfonds MAB ontwikkeling BV.  
 
Omdat wij voornemens zijn een zienswijze in te dienen tegen uw voornemen om vrijstelling te 
verlenen, maar in die procedure niet met voldongen feiten willen worden geconfronteerd, zijn wij 
genoodzaakt om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning. 
 
Onze bezwaren hebben in hoofdzaak betrekking op:  
 

1. in de eerste plaats het feit dat er geen volgtijdigheid in acht is genomen, in die zin dat naar 
onze mening eerst de bouwvergunning onherroepelijk zou moeten zijn en dat pas daarna 
de sloopvergunning zou moeten worden verleend; 

 
2. in de tweede plaats vanwege de omstandigheid dat er ook in privaatrechtelijke zin een 

onomkeerbare proces door middel van de sloopvergunning in gang wordt gezet. Immers, 
zoals wij in uw openbaar voorstel aan de gemeenteraad inzake de grondtransactie hebben 
gelezen en uw openbare besluitenlijst van 6 september 2008 hebben gelezen, heeft u het 
vaste voornemens om de opdracht voor de uitvoering van de sloop te verlenen aan 
Bouwfonds MAB ontwikkeling BV1. In deze transactie ligt er een directe koppeling tussen de 
sloop, verkoop en nieuwbouw. Overigens constateren wij dat in de sloopvergunning niet is 
aangegeven wie de sloop gaat uitvoeren, terwijl dit in de bouwverordening wel is 
voorgeschreven; 

                                                      
1 Overigens laten wij in dit verband de vraag buiten beschouwing of de beoogde enkelvoudige 
onderhandse gunning een terechte of onterechte afwijking is van de uitgangspunten, als vermeld in nota 
inkoop- en aanbestedingbeleid van de gemeente Rijswijk en van de regels die bij of krachtens wet van 
toepassing zijn. 
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3. in de derde plaats het feit dat er in de vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ter 

bescherming van nabijgelegen bouwwerken en ook geen beschrijving van de wijze waarop 
het slopen zal worden verricht bij de vergunning is gevoegd. De vergunning voldoet op 
deze, maar ook op andere punten, niet aan de vigerende bouwverordening van de 
gemeente Rijswijk. 

 
Wij behouden ons het recht voor om zo nodig onze bezwaren nader aan te vullen. 
 
 
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 


