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10 september 2013 
 
Betreft: Publicatie van 5 september 2013 Herenstraat 87a 

 

Geacht College, 

 

Bij brief van 4 augustus 2013 (ons kenmerk V002774) wezen wij u op een opmerkelijke aanvraag 
voor een bouwactiviteit voor het pand Herenstraat 87a, 2282 BS. Deze aanvraag is nadien 
gerectificeerd in een aanvraag voor de bestemming horeca.  

In uw digitale bekendmaking van 5 september 2013 (zaaknummer: 2013070646) meldt u dat u de 
beslistermijn voor deze aanvraag heeft verlengd. Daarin meldt u dat u de termijn heeft verlengd 
“van de volgende volgens de reguliere procedure verleende omgevingsvergunning” (onderstreping 
onzerzijds).  

Wij moeten toch aannemen dat het wederom om een vergissing gaat, omdat het ons wonderlijk 
zou voorkomen dat de vergunning reeds is verleend. 

In Groot Rijswijk van 6 september 2013 staat weer een ander bericht. Het kan zo maar gebeuren; 
voorlichting blijft een lastig vak. In Groot Rijswijk staat alleen dat u op 28 augustus 2013 besloten 
heeft om de beslistermijn te verlengen. 

 

Los van deze onzorgvuldigheden, is voor ons onduidelijk waar het nu precies over gaat. Er is 
bijvoorbeeld in uw publicaties geen spraken van een 1e fase aanvraag. Dus nemen wij aan dat het 
om een volledige aanvraag gaat. Dat is, zoals u ongetwijfeld zult weten ook van invloed op de 
procedure. Bijvoorbeeld: eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen, volgen de 
reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van 
de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Complexere aanvragen 
volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan 
eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dat u heeft besloten om nu al de termijn te verlengen, 
doet ons vermoeden dat u van opvatting bent dat het om een “klein” geval gaat. Wij tekenen op 
voorhand aan dat wij het hier niet mee eens zijn. 
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Overigens hebben wij in onze brief van 4 augustus jl. de kanttekening gemaakt dat aanvragen naar 
onze mening moeten worden aangehouden, zodat van het verlengen van de termijn in onze ogen 
geen sprake kan zijn.  

 

Het is u bekend dat het om een Rijksmonument gaat. Dat betekent dat er aanvullende  
voorschriften aan de orde zijn. 

 

 

Hoogachtend, 

Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 

 

De voorzitter,        De secretaris, 

 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
 


