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Betreft:   verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de verbouwing 

van Herenstraat 87a te Rijswijk 
 
Geacht College, 
 
Bij brief van 11 september 2013, met kenmerk 13.069983. heeft u ons bericht dat de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor het pand Herenstraat 87a is aangehouden totdat het “nieuwe 
bestemmingsplan” in werking treedt en dat in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Oud 
Rijswijk voor dit pand voorzien is in de bestemming horeca. Het is u bekend dat wij ter zake een 
zienswijze hebben ingediend.  
 
Het bestemmingsplan Oud Rijswijk is op 17 december 2013 door de raad van de gemeente 
Rijswijk vastgesteld en op 30 januari 2014 gepubliceerd. Wij zijn er niet van op de hoogte welke 
exacte termijn van aanhouding u aan de aanvrager bekend heeft gemaakt, maar constateren wel 
dat er tussen 30 januari 2014 en nu zeer vele weken verstreken zijn. 
 
Wij hebben geen bekendmakingen aangetroffen van de op 2 september 2013 aan de aanvrager 
gemelde uitsteltermijn (te weten uiterlijk 29 oktober 2013), hetgeen u verplicht was te doen. In 
genoemde brief aan de aanvrager meldt u dat er sprake is van een reguliere 
voorbereidingsprocedure. Over dat laatste kan evenwel gelet op artikel 3.10, sub d, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verschillend worden gedacht. Ook hebben wij geen 
openbare berichtgeving aangetroffen van vorenstaande mededeling aan ons (bij brief van 11 
september 2013), dat de aanvraag is aangehouden. 
 
Na 17 december 2013, respectievelijk na 30 januari 2014, respectievelijk (als wij er van uitgaan dat 
in uw brief van 11 september 2013 was bedoeld te zeggen na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan) zes weken daarna (en het feit dat er binnen die termijn ter zake geen 
beroepschriften zijn ingediend) hebben wij geen bekendmaking aangetroffen over de al dan niet 
verleende omgevingsvergunning, of in het geval van een uitgebreide voorbereidingsprocedure, van 
een ontwerpvergunning. 
Een en ander zou kunnen betekenen dat u binnen de in de Wabo aangegeven beslistermijn, 
inclusief de verlengingsmogelijkheid, geen besluit heeft genomen. Het is u in dat geval, nemen wij 
aan, bekend wat dit betekent. 
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Wij hebben er kennis van genomen dat het pand inmiddels door u is verhuurd. Voorts hebben wij 
kunnen waarnemen dat er inmiddels in het pand volop aan de verbouwing wordt gewerkt. Dit heeft 
tot gevolg dat er onrust is ontstaan in de omgeving. Daarom verzoeken wij u ons op basis van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur te informeren over: 
 

1. In aansluiting op uw eerder genoemde brief van 11 september 2013 aan ons: welke termijn 
van aanhouding van de aanvraag u aan de aanvrager heeft gemeld. 

2. Of deze termijn inmiddels zover verstreken is, dat over de aanvraag had moeten worden 
besloten. 

3. Welke voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. 
4. Of er wel een besluit over de omgevingsvergunning, of het ontwerp daarvan, is genomen, 

maar dat dit besluit abusievelijk niet is gepubliceerd en daarmee geen rechtskracht heeft. 
5. In het geval de vergunning nog niet is verleend, maar de huidige en toekomstige 

bouwactiviteiten volgens u rechtmatig zijn, omdat deze passen binnen het “vergunning vrij 
bouwen”: op welke wijze u de aanvrager van de omgevingsvergunning hierover heeft 
geïnformeerd en op welke wijze u erop toeziet dat de thans in uitvoering zijnde 
werkzaamheden hierbinnen passen, ook met inachtneming van het gegeven dat voor 
Rijksmonumenten bijzondere bepalingen gelden. 

6. In het geval de vergunning nog niet is verleend en de huidige en toekomstige 
bouwactiviteiten geheel of gedeeltelijk niet rechtmatig zijn: welke maatregelen u neemt om 
de betreffende werkzaamheden te beëindigen. 

7. Wij constateren dat er op geen enkele wijze overleg met de omwonenden en betrokken 
organisaties, zoals de onze, heeft plaatsgevonden over de uitvoering van de huidige 
bouwactiviteiten. Dat is temeer van belang gelet op de fysiek zeer direct betrokken 
bewoners en de situatie van de promenade in de Herenstraat. U bent verhuurder van het 
pand en derhalve mede verantwoordelijk voor de actuele gang van zaken. Wij verzoeken u 
ons te informeren over de redenen waarom communicatie is uitgebleven.  

 
Hoogachtend, 
 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
 
De voorzitter,       De secretaris, 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 


