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Wethouder Raat

Datum 30 juli 2015

Op 21 juli jl. heb ik u per brief geïnformeerd over het feit dat twee leegstaande
woningen op het Amsteleiland gekraakt zijn door kraakbeweging
www.krakengaatdoor.nl. Inmiddels heeft de advocaat van eigenaar ‘Eiland in de
Amstel bv’ de gemeente middels een brief (zie bijlage 1) verzocht tot ontruiming
over te gaan. Aangezien wij hier geen grond toe zien wijzen wij dit verzoek af (zie
bijlage 2).

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Financiën

Betreft Amsteleiland

Geachte leden van de Raad,
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De Advocaten van Van Riet BV
Mevr. Mr. Ing. A. Visser- van de Peut
Postbus 85207
3508 AE Utrecht

VVH - Omgevingsvergunningen en Handhaving

Datum 29 juli 2015
Ons kenmerk Z-2015/041405

Op 24 juli 2015 hebben wij uw brief d.d. 24 juli 2015 per fax ontvangen.
U  geeft  in  uw brief  aan  dat  u,  namens  cliënte,  Eiland  in  de  Amstel  BV,  een  verzoek  om
handhaving indient. Cliënte verzoekt namelijk burgemeester en/of het college van burge-
meester en wethouders de gekraakte panden te laten ontruimen en sluiten. Hieronder
leest u het antwoord en het besluit op uw verzoek.

U verzoekt ons de op het Amsteleiland gekraakte panden te laten ontruimen en te sluiten.
U legt aan dit verzoek twee argumenten ten grondslag.
Allereerst richt u zich tot het college op grond van de Woningwet: u wijst op zware vervui-
ling, die voor de aanwezigen op het eiland een gezondheidsrisico inhoudt. Daarnaast wijst
u op het verhoogd brandrisico door bewoning, dat mogelijk in combinatie met de aanwezi-
ge vervuiling bij het uitbreken van brand tot gezondheidsschade zou kunnen leiden.
Vervolgens richt u zich tot de burgemeester omdat de openbare orde zou zijn verstoord.
Meer specifiek wijst u op het hek dat is aangebracht op de toegangsweg naar het eiland.

Wij hebben nog eens de beschikking van de provincie Noord-Holland, gedagtekend 27 fe-
bruari 2013, kenmerk 82500/138269, geraadpleegd (hierna: de beschikking). Op grond
van het aan deze beschikking ten grondslag liggende en in uw opdracht vervaardigde sa-
neringsrapport van AVECO de Bondt heeft de provincie besloten dat het terrein bij voort-
zetting van het huidige gebruik “braakliggend terrein” niet met spoed hoeft te worden ge-
saneerd. Wij conformeren ons aan deze conclusie en stellen vast dat aan het terrein en de
daarop aanwezige woningen sedert deze beschikking geen veranderingen hebben plaats-
gevonden. Het provinciaal besluit ter zake houdt in dat bij een ongewijzigde situatie geen
sprake is van gezondheidsrisico’s als gevolg van de vervuiling. Van die ongewijzigde situa-
tie maakte bewoning van de aanwezige panden deel uit, al of niet op basis van een gel-
dend huurcontract. Wij zien dan ook geen aanleiding om tot ontruiming van de gekraakte
panden over te gaan op basis van gezondheidsrisico’s.

Ook uw stelling dat bewoning tot een hoger brandrisico zou leiden kunnen wij niet volgen.
Het is algemeen bekend dat juist leegstand, zeker bij het ontbreken van elk toezicht, zoals
bij de eigendommen van uw cliënt het geval is, tot een verhoogd brandrisico leidt. Daar-
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naast leidt het inerte karakter van de vervuiling en de stand van het grondwater ons tot de
conclusie dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat de in de bodem aanwezige vervui-
ling vlam zou kunnen vatten.

Ten aanzien van het op de brug geplaatste hek merken wij op dat dit van een dusdanig
eenvoudige constructie is, dat dit geen enkele belemmering voor de hulpdiensten vormt
om zich in noodgevallen toegang tot het eiland te verschaffen.

Wij zien dan ook in de Woningwet geen rechtsgrond om tot ontruiming over te gaan.

De burgemeester is niet de mening toegedaan dat op het eiland nu sprake is van een zo-
danige verstoring van de openbare orde dat ontruiming noodzakelijk is. Weliswaar is spra-
ke van een strafbaar feit, maar het primaire oordeel daarover ligt bij het openbaar ministe-
rie, dat reeds besloten heeft geen aanleiding voor een spoedontruiming te zien. Het loutere
feit van het aanbrengen van een hek en het weigeren van de toegang aan een bestuurder
van cliënt is zeer onvoldoende om tot de constatering van een ernstige verstoring van de
openbare orde te komen.  De burgemeester weegt daarbij mee dat uw cliënt het onder-
houd van het eiland al jaren ernstig verwaarloost en dat geen enkele vorm van toezicht
vanwege uw cliënt aanwezig is geweest. Als uw cliënt van mening is dat de vervuiling
dermate veel ernstiger is dan uit in zijn opdracht uitgevoerd onderzoek en de saneringsbe-
schikking blijkt had het op zijn weg gelegen om voor een deugdelijke afsluiting zorg te
dragen, mede vanwege zijn civiele aansprakelijkheid ter zake.

De burgemeester ziet ook geen enkele beweging bij uw cliënt die de verwachting recht-
vaardigt dat na een ontruiming daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Integendeel, de
met de gemeente gesloten anterieure overeenkomst is inmiddels van rechtswege komen te
vervallen doordat uw cliënt de daarin vastgelegde termijnen heeft laten verlopen.

Zowel het college als de burgemeester wijzen derhalve uw verzoek af.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink Herbert Raat l.b.

cc. gemeenteraad Amstelveen
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Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan de burgemeester en/of aan het College van

burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische Zaken. Het postadres vindt u rechts boven in de brief.

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:

-          uw naam en adres;

-          de datum van uw bezwaarschrift;

-          een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

-          waarom u het niet met ons besluit eens bent;

-          uw handtekening;

-          zo mogelijk uw e-mailadres;

-          het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische

handtekening (DigiD) beschikken.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam Sector

Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,

gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien u (binnen de genoemde

bezwaartermijn) een bezwaarschrift heeft ingediend.

Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl, de folder "Bezwaarschrift indienen?". De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal

van het raadhuis van Amstelveen of in de publiekshal van het gemeentehuis in Aalsmeer.






