
Rotterdam, 25 januari 2022 22bb000161

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over de precies vier (!) jaar oude 'sloopbrief' Tweebosbuurt.

Portefeuillehouder: S.A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 21 december 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schriftelijke vragen over 
de precies vier (!) jaar oude 'sloopbrief' Tweebosbuurt. (21bb016453)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
"Op 26 februari 2020 besliste de minister van EZK om aanvragen van Vestia voor 
sloopsubsidies voor de Tweebosbuurt openbaar te maken. In de openbaar gemaakte 
documenten staat onder meer dat het 'voor het verkrijgen van een vergunning of een 
(sloop)melding een vereiste is, dat Vestia een (afgifte)datum van de vergunning of de 
(sloop)melding moet kunnen invullen'.

Op 21 december 2017 is - zo blijkt uit de documenten - een 'brief van het bevoegd 
gezag' gedateerd. In deze brief zal, naar50PLUS Rotterdam aanneemt, de gemeente 
hebben gemeld geen beletsel te zien in de plannen van Vestia om de op dat moment 
voorziene aanvragen voor de RVV voor de sloop van de Tweebosbuurt in te dienen bij 
de RVO.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wordt met genoemde 'brief van het bevoegd gezag' een brief bedoeld, die door 
het college dan wel uit naam van een van de wethouders is geschreven?

Antwoord:
Dat klopt. Het betreft hier negen brieven uit naam van destijds verantwoordelijk 
wethouder Simons. Per te slopen of te renoveren blok is een afzonderlijke brief 
verstuurd.

Vraag 2:
Kan het college de brief openbaar maken?

Antwoord:
Ja, het college kan de brieven openbaar maken, enkel met persoonsgegevens gelakt, en 
aan de raad doen toekomen. De brieven zijn bij deze beantwoording gevoegd.
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Vraag 3:
Zo ja kan de raad deze brief dan krijgen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Zo nee waarom kan de brief niet openbaar gemaakt worden?

Antwoord:
N.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

V.J.M. Roozen V.P.G Karremans, l.b.
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