
        Amsterdam, 24 juni 2016 

Geachte Dames/Heren,  

 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

Enkele weken geleden besteedde het Parool (zie bijlage) aandacht aan de onthutsende gang van 

zaken rond het Hildo Kropatelier. In werkelijkheid is het aantal overtredingen, pijnlijke missers en 

wandaden vele malen groter dan in het artikel plaats konden krijgen. 

In een eerdere fase hebben we de verantwoordelijke bestuurders de volgende vragen voorgelegd. 

Hoe kan het dat: 

 de projectontwikkelaar de grond ver onder de werkelijke waarde in erfpacht kon verkrijgen; 

 delen van het terrein bebouwd worden die in het erfpachtcontract de bestemming “verkeer 

en tuin” hebben; 

 de bebouwing, die met inbegrip van bergruimte en atelier 220 m2 mag zijn, inmiddels de 

300m2 overschrijdt, terwijl het atelier gesloopt werd; 

 een sloopvergunning wordt verstrekt op basis van een (overigens nog steeds onvindbare) 

sloopaanvraag uit 2010; 

 de sloop 2 weken na de aanvraag wordt begonnen terwijl het Bouwbesluit 4 weken 

vermeldt; 

 er in maart 2015 een omgevingsvergunning met kapvergunning wordt verstrekt  op basis van 

een –volgens de gemeente- mondeling ingediende aanvraag; 

 diezelfde omgevingsvergunning geen melding maakt van een herplantingsplicht; 

 de bomen gekapt zijn terwijl dat pas zou mogen wanneer de vergunning onherroepelijk is; 

 de wethouder de projectontwikkelaar verzoekt niet te kappen , wat leidt tot nog 

voortvarender actie van de projectontwikkelaar, die omwonenden lachend laat weten dat hij 

de bijbehorende boete wel zal betalen (een boete die voor zover wij weten niet is opgelegd); 

In dit hele proces is de gemeente nadrukkelijk in gebreke gebleven. Men handhaaft niet, laat de 

projectontwikkelaar onherstelbare schade aanbrengen en doet er desgevraagd het zwijgen toe. 

Na u meerdere keren te hebben geconfronteerd met deze vragen bood men een tweede gesprek 

aan met de heer Rengeling en mevrouw Van Pinxteren  

Wij hebben dat gesprek niet aan willen gaan, omdat wij eerder al met hen een gesprek hebben 

gehad en gebleken is dat de antwoorden op deze vragen niet van deze twee moeten komen 

maar van de wethouder, die echter telkens de beantwoording uit de weg gaat. 

 

Helaas heeft de politiek, die de bestuurders zou moeten controleren, het tot op heden af laten 

weten. We hopen van harte dat u alsnog de betreffende bestuurders wilt aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid en op zijn minst bevordert dat de boven gestelde vragen eindelijk 

beantwoord worden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Onze Plantage 

  



 




