
Paasbergflat: koppig Stichting Onderdak gaat naar Raad van State 

Bericht 20 03 2020 (in verkorte versie geplaatst in wijkkrant nr. 1, 2020) 

Hoe zit het ook alweer? Op 1 mei 2019 trekt Stichting Onderdak in de Paasbergflat met de bedoeling 
er 40 van haar cliënten te huisvesten. Cliënten met een justitieel verleden en/of zorgmijders met een 
complexe psychosociale- en/of verslavingsproblematiek. Deze mensen moeten ook een plek hebben, 
maar 40 is veel te veel weten we. We raken direct gealarmeerd en sommeren met de subiet 
opgerichte Stichting BBRB, via onze advocaat, de gemeente het bestemmingsplan te handhaven. 
Immers Onderdak laat haar cliënten wonen en verleent minimale zorg. Dat voldoet niet aan de 
bestemming ‘maatschappelijk’ die op de flat rust. 

De gemeente gaat na enig aarzelen handhaven. Dit leidt tot juridisch verzet door Onderdak. De 
bezwaarschriftenprocedure die volgt resulteert in november 2019 erin dat de gemeente, mede 
ondersteund door onze advocaten, in het gelijk wordt gesteld. Vervolgens tekent Onderdak beroep 
aan bij de rechtbank en op 5 februari 2020 blijkt dat de rechtbank de gemeente wederom volledig in 
het gelijk stelt. Voor Onderdak staat nu nog alleen beroep open bij de Raad van State. Dat kan zij tot 
uiterlijk 17 maart doen. Begin maart wordt ons duidelijk dat Onderdak met haar 5 cliënten is vertrokken 
uit de Paasbergflat. Op ons verzoek voert de omgevingsdienst Arnhem (ODRA)  een controle uit en 
stelt vast dat inderdaad het gehele pand leegstaat. 

En dan is het nog spannend of Onderdak weer in beroep gaat. Dat lijkt niet logisch, gezien haar 
vertrek uit de flat. Echter, op 18 maart vernemen wij, via onze advocaat, dat Onderdak toch op het 
allerlaatste moment beroep heeft aangetekend. Dat is een tegenvaller. 

De Raad van State gaat nu eerst na of het beroep kan worden geaccepteerd. Doordat, vanwege de 
coronavirusdreiging, alle rechtbanken zijn gesloten tot 6 april, zullen we niet snel weten hoe het nu 
verder gaat. 

Afwachten dus. Inmiddels hebben we onze advocaat weer ingeschakeld om te zorgen dat onze 
belangen behartigd blijven. 

Ad Bontje, voorzitter Stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 (BBRB) 

 


