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Aan de leden van de gemeenteraad

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Datum 29 augustus 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 22 augustus jl. heb ik u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het gemeentelijk
monument aan de Savornin Lohmanlaan 2. Deze werkzaamheden zijn middels een bouw-
stop per direct stilgelegd.

Na ontvangst van de bouwstop nam de directeur van de school contact met de gemeente
op. In dit gesprek heeft de directeur aangegeven dat het nooit zijn bedoeling is geweest
dat er zonder vergunning werkzaamheden aan het gebouw zouden worden uitgevoerd. Hij
neemt zijn verantwoordelijkheid en betuigt spijt van de situatie. In een daarop volgende
brief kondigt hij aan alle komende activiteiten conform wet- en regelgeving op te pakken.
Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Voorafgaand aan de bouwstop had de directeur reeds contact opgenomen met de gemeen-
te voor tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van Florencius. In het belang van de kin-
deren en na aankondiging van de directeur de schade te herstellen is in overleg met colle-
ga Veeningen besloten het pand aan de Schweitzerlaan 2 – 6 beschikbaar te stellen. Dit
pand kent al enige tijd vijf leegstaande lokalen en maakt geen deel uit van de aangehou-
den reserve.

Voor het vervolg houd ik nadrukkelijk de vinger aan de pols en indien nodig informeer ik u.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder
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Florencius	

Basisschool	Florencius	
De	Savornin	Lohmanlaan	2	
1181	XM	Amstelveen	
020-6408118	
	

Reactie	n.a.v.	aangetekend	schrijven	van	de	gemeente	Amstelveen	d.d.	21-08-2017	

T.a.v.	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	

Amstelveen,	24-08-2017,	

Geacht	College,	

Afgelopen	maandag	hebben	wij	uw	schrijven	ontvangen,	waarin	u	ons	aangeeft	dat	wij	per	direct	de	
werkzaamheden	aan	ons	pand	aan	de	Savornin	Lohmanlaan	moeten	staken.	

Middels	dit	schrijven	willen	wij	u	informeren	over	de	verschrikkelijke	situatie	waar	wij	als	organisatie	
in	zijn	beland	en	hoe	wij	de	ontstane	problemen	gaan	oplossen.	

Inleiding	
Florencius	is	een	particuliere	onderwijsorganisatie	met	vestigingen	in	Laren	en	Amstelveen.	Wij	
bieden	onderwijs	aan	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	Ouders	kiezen	voor	onze	organisatie,	omdat	
wij	in	een	optimale	setting	met	kleine	groepen	leerlingen	goed	onderwijs	kunnen	bieden.	Hierdoor	
helpen	wij	naast	gemiddelde	en	bovengemiddelde	kinderen	ook	kinderen	die	juist	wat	extra	
aandacht	nodig	hebben.	
	
In	2012	zijn	wij	gestart	met	één	leerling	in	het	pand	aan	de	Savornin	Lohmanlaan	dat	wij	in	2011	
hebben	aangekocht.	De	school	is	de	afgelopen	vijf	jaar	goed	doorgegroeid	en	in	juli	van	dit	jaar	
gingen	52	kinderen	iedere	dag	met	veel	plezier	naar	Florencius.	Naast	basisonderwijs	bieden	wij	ook	
individuele	(huiswerk-)	begeleiding	aan	kinderen	uit	het	V.O.	en	hebben	wij	daarnaast	de	helft	van	
ons	pand	verhuurd	aan	fysiotherapiepraktijk	K.	Muns.	
	
De	afgelopen	jaren	kwamen	steeds	meer	kinderen	van	expats	en	repats	naar	onze	school	en	na	
gesprekken	met	de	gemeente	en	de	projectleider	van	het	deltaplan	Internationaal	Onderwijs	voor	de	
metropool),	hebben	wij	besloten	om	met	ingang	van	september	2017	een	international	school	te	
gaan	starten.	Daar	het	pand	volledig	in	gebruik	is,	ontstond	het	idee	om	een	gedeelte	van	de	1e	
verdieping	te	gaan	gebruiken	om	de	groei	van	de	(international-)	school	op	te	vangen.		
	
Verbouwing	/	aanvraag	vergunning	
Een	jaar	geleden	hebben	wij	projectbureau	About	Projects	(eigenaar	R.	Barkema	staat	in	de	c.c.	van	
deze	mail)	gevraagd	om	dit	plan	voor	ons	te	realiseren.		
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Gezien	de	complexiteit	van	de	verbouwing	heeft	dit	bureau	ervoor	gekozen	een	externe	partij	in	de	
arm	te	nemen,	aannemersbedrijf	Bouwheere.	De	gesprekken	verliepen	positief	en	About	Projects	
heeft	Bouwheere	de	opdracht	gegeven	de	verbouwing	op	te	pakken	en	tevens	de	vergunning	aan	te	
vragen	bij	de	gemeente.	
De	verbouwing	kon	alleen	plaatsvinden	op	het	moment	dat	er	geen	kinderen	in	school	aanwezig	
waren	en	dus	werd	er	gekozen	om	e.e.a.	in	de	zomervakantie	in	te	plannen.	
Toen	in	de	vakantie	bleek	dat	de	slopers	het	hele	dak	hadden	weggehaald,	sloeg	de	paniek	toe.	Op	
hetzelfde	moment	werd	ik	in	mijn	vakantie	gebeld	door	een	stukadoor	uit	Amstelveen	die	aangaf	dat	
de	heer	B.	Dekker	van	Bouwheere	een	oplichter	was.	Vervolgens	hebben	wij	direct	contact	gezocht	
met	About	Projects.	Er	is	besloten	om	alles	stop	te	zetten,	waarna	ik	op	maandag	14	augustus	jl.	
contact	met	de	gemeente	Amstelveen	heb	gezocht	om	te	overleggen	hoe	verder	te	gaan.	Vervolgens	
kregen	wij	deze	week	het	aangetekende	schrijven	en	heb	ik	zo	snel	mogelijk	een	afspraak	gemaakt	
met	de	afdeling	Veiligheid,	Vergunning	en	Handhaving.	Samen	met	R.	Barkema	van	About	Projects	
ben	ik	op	dinsdag	22	augustus	jl.	in	gesprek	gegaan	met	mevrouw	R.	van	Voorst	en	de	heer	Van	der	
Knijff	van	de	betreffende	afdeling	om	ons	verhaal	te	vertellen	en	te	overleggen	hoe	verder	te	gaan.	
	
Huidige	situatie		
Het	feit	dat	ons	pand	zwaar	beschadigd	is,	de	financiële	gevolgen	groot	zijn	en	wij	bedrogen	zijn	door	
een	malafide	aannemer,	is	niet	alleen	voor	ons,	maar	ook	voor	onze	kinderen,	ouders	en	schoolteam	
een	enorm	drama.	Daarnaast	beseffen	we	dat	het	vertrouwen	van	b&w	nu	ook	bijzonder	geschaad	is	
door	de	wijze	waar	de	aannemer	de	vergunningsprocedure	heeft	aangepakt.	
	
Met	betrekking	tot	ons	pand	zullen	wij	helemaal	opnieuw	moeten	starten.	Er	is	ons	alles	aan	gelegen	
om	het	vertrouwen	van	de	gemeente	te	herstellen.	Om	dit	te	realiseren	gaan	wij	de	volgende	zaken	
oppakken:	
	

- Ons	projectbureau	heeft	afgelopen	dinsdag	tijdens	ons	gesprek	met	de	gemeente	al	
aangegeven	dat	zij	de	vergunning	voor	de	gewenste	verbouwing	opnieuw	en	volledig	zullen	
gaan	aanvragen.	Op	dit	moment	wordt	er	al	overleg	gevoerd	met	constructeurs	en	een	
andere	aannemer	om	de	juiste	gegevens	zo	spoedig	mogelijk	aan	te	leveren;	

- Zoals	al	eerder	in	dit	schrijven	aangegeven,	hebben	wij	de	bouw	zelf	al	stopgezet	en	wij	
zullen	ook	niets	meer	aan	bouwactiviteiten	ondernemen.	Iedere	stap	zal	vooraf	worden	
kortgesloten	met	de	gemeente;	

- Zodra	de	vergunning	weer	volledig	is	aangevraagd,	zullen	wij	na	goedkeuring	de	bouw	
hervatten.	Mocht	de	gemeente	de	vergunning	niet	verlenen,	dan	wordt	het	pand	weer	in	
oude	situatie	teruggebracht.	Alles	wordt	weer	hersteld;	

- Kortom:	wij	gaan	alle	komende	activiteiten	volledig	conform	wet-	en	regelgeving	oppakken.	
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Mocht	u	nog	vragen	hebben,	neemt	u	dan	gerust	contact	met	mij	op.	Wij	hopen	dat	voor	zowel	
Florencius	als	de	gemeente	deze	nare	periode	snel	afgesloten	kan	worden.	
	
Hoogachtend,	
	
Mede	namens	R.	Barkema	(eigenaar	About	Projects)	
	
P.	A.	van	Kranenburg,	directeur	–	bestuurder	Florencius	
	
	

	


