Drs Ing. H. Chr. Bremer
Hemonystraat 20-3
1074BP Amsterdam
tel: 020-6719453
HansBremer@zonnet.nl

121127
Aan: Arrondissementsrechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht
1076 AV Amsterdam
Amsterdam, 27 november 2012

Zeer geachte mevrouw / meneer,
Betreft: Procedure 12/3614 Schade als gevolg van sloop gevel 2eJvdHeijdenstr89
Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober 2012 heb ik contact opgenomen met de
griffier. De RvState heeft in middels een uitspraak heeft gedaan inzake 201200863.
Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan ontving ik op grond van een WOB-verzoek
een dossier van het stadsdeel waaruit blijkt dat de eerder door het stadsdeel verstrekte
gegevens onjuist zijn.
Aangezien de Raad van State deze gegevens niet heeft meegenomen heb ik een
herzieningsverzoek ingediend.
De zaak bij de Raad van State die betrekking heeft op onderhavige procedure 12/3614
is derhalve nog steeds niet afgerond.
Het stadsdeel baseert haar standpunt over de sloopkosten grotendeels op de
ongeschreven verklaringen van oud inspecteur Ron de Waal.
Ron de Waal is hoofdverdachte in een omvangrijke fraudezaak (zie 70421 en 111025).
Van de behandeld officier van justitie van het functioneel parket heb ik begrepen dat
oud inspecteur Ron de Waal in januari 2013 in deze zaak weer voor de strafrechter
moet verschijnen.
Verder loopt er nog een derde procedure die betrekking heeft op het mogelijk
onoorbaar handelen van oud inspecteur Ron de Waal.
Het gerechtshof behandelt een procedure (K12/0323) omtrent de “juistheid” van de
verklaringen die oud inspecteur Ron de Waal op 16 oktober 2008 onder ede heeft
afgelegd bij de bestuursrechter in de zaak over de sloopkosten.
Ik verwacht dat er in het eerste kwartaal van 2013 een uitspraak komt in 1 of meer van
de drie bovenstaande procedures en verzoek u daarom procedure 12/3614 aan te
houden.
Zodra er ontwikkelingen zijn in 1 of meer van de procedures zal ik u informeren.
Hoogachtend,

Drs. Ing. H. Chr. Bremer
Bijlagen:
111025 Telegraaf: Ron de W. aangemerkt als corrupte ambtenaar van Oud-Zuid
70421 Parool: Asbestfraude (Ron de Waal) vooral zaak van omkoping en corruptie
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