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Geachte Leden van de Hoorcommissie

Tot onze verbazing heeft u de machtiging van de StOR om mw. Mante als haar
vertegenwoordiger op de hoorzitting in oktober 2O2Ote laten optreden, ongeldig
verklaard. Wij vinden dit onjuist en een manier om een stichting van groepen

omwonenden verder monddood te maken als zij opkomt tegen de - inmiddels toch
ook in gemeentelijke kringen zeer discutabele - verpretparkisering van de stad. Mw.
Mante was door ons gemachtigd voor de hoorzitting in april 2O2O en dan uiteraard
ook voor de tweede hoorziting met hetzelfde thema in oktober 2020. De kopie van

de machtiging in het StOR-archief heeft de datum 19 april 2020. Het moge u duidelijk
zijn dat de SIOR zich zorgen maakt over de ontwikkelingen rond het afmeren van

commerciële boten in de Boerenwetering. Bij de machtiging van L9 april 2020 zijn

twee brieven uit 20L6 gevoegd waaruit blijkt dat de StOR vanaf 2OL4 doorlopend
heeft gereageerd heeft op het verlenen van vergunningen in de wetgevingszone
(voor zover die werden gepubliceerd).

Op15 april2O2O maildeudattijdensdehoorzittingop2lapril 2020mogelijk aande
orde gesteld zou worden of mevrouw Mante als belanghebbende bij dit besluit zou

kunnen worden aangemerkt.
De vraag is echter of belanghebbend-zijn wel nodig was?

Het woord "belanghebbend" komt niet voor in de bekendmaking, noch in het besluit:

1. ln de bekendmakingvan 27-2-2020 staat: "niet mee eens? U kunt uw bezwaar

schriftelijk kenbaar maken enz."
2. ln het besluit van 27-2-2020 staat: "er kan binnen zes weken na datum van deze

brief bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit"

Op 16 april 2020 werd door mw. Van der Veen per telefoon een RAI-

beraadmachtiging voorgesteld. Het gesprek eindigde met de afspraak dat de StOR,

ook lid.van het RAl-beraad, vóór de hoorzitting op 2L april 2020, voor een machtiging

van mevrouw Mante zou zorgen. Zij is goed ingevoerd en zou de SIOR op de

hoorzitting vertègenwoordigen. Deze machtiging is op 19 april 2020 geëffectueerd.

De Juridische Dienst zou op haar beurt de gevraagde stukken sturen. Helaas zijn -
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zelfs na de tweede hoorzitting op 15 oktober 2O2O - deze stukken nog altijd niet door
de StOR ontvangen. Hierdoor konden wij het dossier niet inzien, terwijl dit een recht
is.

ln de motie (biilaee) kunt u overigens lezen dat een RAl-beraadmachtiging niet
mogelijk is. Het RA|-beraad kent deelnemers die door Stadsdeel, Zuidas, en ODNZKG
geïnformeerd worden over vergunningen. Het doel is de onvrede in de"orngeving van
de RAI te voorkomen door te sturen met vergunningen, beleid, handhaving en
participatie waardoor de overlast beperkt wordt. Met het besluit van27-2-2020 is dit
misgegaan.

Tot slot willen wij het volgende opmerken:
- Vreemd genoeg werd één (buurt)bezwaarde voor de hoorzitting door de rechtbank
gebeld met de vraag of er aan beroep werd gedacht, de mening van de stoR werd
niet gepolst.
- Bij de start van de hoorzitting in oktober 2020 werd niet meegedeeld dat het
gesprek werd opgenomen en dat op deze opname op verzoek beschikbaar gesteld
zou worden.
- De vooraf ingediende pleitnota van de StOR werd aan het einde van de zitting
genoemd en zou, als het probleem over de ontvankelijkheid zou zijn opgelost, aan de
andere deelnemers worden toegezonden. Er is al eerder geprobeerd om de StOR niet
ontvankelijk te verklaren, maar dat is uiteraard betreffende kwesties die
omwonenden van de RAI aangaan, niet houdbaar gebleken.
- Momenteel kan er door de Coronamaatregelen niet worden ingesproken bij de
Commissie Ruimtelijke Ordening die de wetgevingszone in het Bestemmingsplan
heeft vastgesteld en daarom ook over de ontheffing gaat.

De StOR wacht uw advies aan het College af en zalop basis daarvan contact met de
RO opnemen.
Het Bestuur van de StOR ontvangt graag alsnog de meermaals gevraagde stukken,
alsmede een kopie van de gemaakte geluidsopname van de hoorzitting in oktober
2020.

ens het bestuur van de SIOR.

Bijlage L: motie"K 2Ot4 en pag.7 van de notulen RA|-beraad van L9-11-2019.

I

lt)

'.,:§

ltl

Met


