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Zeer geachte mevrouw / meneer,
Betreft: Beroepsschrift inzake besluit over schadevergoeding slopen voorgevel
2eJan van der Heijdenstraat 89
Bij deze kom ik in beroep tegen bijgevoegd besluit van 12 juni 2012 van stadsdeel
Zuid over de door mij geclaimde schade als gevolg van de sloop van de voorgevel van
het pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89 op 21 maart 2005.
De gevel is zonder enige noodzaak gesloopt en het stadsdeel heeft mij daarvoor een
zeer gepeperde rekening gestuurd.
Later moest de karakteristieke gevel uit 1880 op exact dezelfde wijze worden terug
gebouwd met identieke stenen die speciaal gemaakt moesten worden.
Op 23 december 2009 vernietigde de Raad van State het besluit van het stadsdeel om
mij 45051,79 Euro te laten betalen voor werkzaamheden die zonder noodzaak en
zonder overleg met mij zijn uitgevoerd en waarvoor ik niet schriftelijk was
aangeschreven.
In maart 2010 heeft het stadsdeel enkele nieuwe besluiten genomen om mij toch te
kunnen laten betalen voor de werkzaamheden die zonder overleg met mij zijn
uitgevoerd.
Op 8 augustus 2012 is er een zitting bij de Raad van State over deze besluiten.
Het besluit om mij kosten in rekening te brengen voor het slopen van de voorgevel
baseert het stadsdeel op een op 14 april 2005 verzonden besluit.
De kans is reëel dat de Raad van State dit besluit zal vernietigen, omdat inmiddels is
gebleken dat het besluit is gebaseerd op onjuiste feiten.
Indien het besluit van 14 april 2005 wordt vernietigd heeft dit consequenties voor de
schadevergoeding als gevolg van het slopen van de voorgevel.
Naar verwachting zal de Raad van State in september uitspraak doen.
Ik verzoek u mij uitstel te verlenen voor het indienen van de gronden tot 2 weken na
de uitspraak van de Raad van State in zake procedure 201200863/1/A1.
Ik verneem graag van u wanneer u het omvangrijke dossier en de gronden uiterlijk van
mij wil ontvangen.
Hoogachtend,

Drs. Ing. H. Chr. Bremer
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