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Geachte mevrouw Ossewaarde,
In reactie op uw brief van 3 juli 2007, waarbij u mij het verslag van de hoorzitting d.d. 21 Juni jl.
heeft toegezonden, bericht ik u mede namens mijn cliënte, Dubbelveste BV, als volgt. Met
betrekking tot het verslag heb ik de volgende aanvullingen:
- Tijdens de hoorzitting heb Ik opgemerkt dat de heer Dubbelaar (lees: het Cuij per genootschap) ten tijde van de indiening van het verzoek tot aanwijzing kennelijk over onjuist en
onvoldoende feitelijke kennis beschikt Eerst op de dag van de hoorzitting is hij ter
plaatse gaan kijken.
Tijdens de hoorzitting heb Ik aangegeven dat de Tijdelijke beleidsregel ten aanzien van
het aanwijzlngsbeleld voor gebouwde onroerende zaken van vóór 1940 geen
afwijklngsmogelljkheid ("geen aanwijzing, tenzij^ bevat en daarbij expliciet gewezen op
het feit dat artikel 3 van de Tijdelijke beleidsregel - anders dan het Cuïjpergenootschap
heeft gesteld - in het onderhavige geval niet van toepassing is.
- Tijdens de hoorzitting heeft de heer Van Pelt fotomateriaal getoond van panden die hij
heeft gerestaureerd. Dit ter weerlegging van de aantijging / suggestie van de heer
Dubbelaar als zou Dubbelveste 'het niet zo nauw nemen met het culturele erfgoed In
Nederland'.
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Tijdens de hoorzitting heeft de heer Van Pelt uitdrukkelijk de aantijging / suggestie van
de heer Dubbelaar verworpen dat het pand tegen da regels Is gesloopt althans dat tegen
de regels daarmee een aanvang is gemaakt. Overigens is slechts gedeeltelijk asbest
verwijderd.
Tijdens de hoorzitting heeft de heer Van Pelt gesteld dat het Cuijpergenootschap
kritiekloos en zonder zelf een oordeel te vormen is afgegaan op door derden met
betrekking tot het pand Vrieseweg 80 aan het Cuijpergenootschap aangereikte, dubieuze
foto's en Informatie.
De in het verslag opgenomen frase (zie blz. 2) dat "restauratie en herstel van de
fundering te veel geld zouden kosten" Is niet juist. De heer Van Pelt heeft tijdens de
hoorzitting aangegeven dat restauratie en herstel van het pand Vrieseweg 80 een
onrendabele top had van toentertijd circa € 300.000 en thans circa € 400.000 en dat
Dubbelveste om die reden heeft afgezien van restauratie en herstel van het pand.

Ik verzoek u om bovenstaande opmerkingen dienovereenkomstig in het definitieve verslag te
verwerken. Een afschrift van dat verslag zie ik graag tegemoet.
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