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Geachte Raad,
Met deze informatiebrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van
Huize Ivicke.
Ontruiming Ivicke
In de raadsinformatiebrief van 15 maart 2022, met kenmerk Z/22/063984, hebben wij u
geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank van 20 december 2021 waarbij het beroep van
de krakers ongegrond is verklaard. De uitspraak van de rechtbank betekende dat de krakers nog
tot 31 januari 2022 de tijd hadden om het pand vrijwillig te verlaten, waarna de gemeente bevoegd
was om het pand te ontruimen.
De krakers hebben op 24 januari 2022 gelijktijdig met het instellen van hoger beroep aan de Raad
van State een voorlopige voorziening aangevraagd waarin zij verzochten om het pand te kunnen
blijven bewonen tot de uitspraak van de Raad van State in hoger beroep. Op 28 februari 2022
heeft de Raad van State de voorlopige voorziening afgewezen, maar wel bepaald dat de krakers
nog drie maanden de tijd kregen om vervangende woonruimte te zoeken. Dit betekent dat vanaf
28 mei 2022 de gemeente de bevoegdheid had om over te gaan tot ontruiming.
Op 6 april 2022 heeft de civiele rechter de vordering van de eigenaar tot ontruiming van Ivicke
afgewezen. Dit was voor de krakers aanleiding om opnieuw een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de Raad van State met verzoek om de ontruiming uit te stellen totdat in hoger beroep is
beslist. Naar aanleiding van dit hernieuwde verzoek heeft de voorzieningenrechter op 12 mei 2022
het handhavingsbesluit voor onbepaalde tijd geschorst.
Op 24 mei 2022 vond de hoorzitting plaats naar aanleiding van het hernieuwde verzoek om
handhaving. In een schriftelijke reactie op het hernieuwde verzoek hebben wij de
voorzieningenrechter gevraagd om gelijk op 24 mei jl. mondeling uitspraak te doen omdat de
ontruiming van Ivicke in nauw overleg met de driehoek en de politie was gepland op 31 mei 2022.
De ontruiming vergt namelijk een ruime politie-assistentie die roostertechnisch tijdig moet worden
ingepland gelet op het komende evenementenseizoen en de vakantieperiode. Indien de ontruiming
niet kan plaatsvinden op 31 mei 2022 dan is de eerstvolgende mogelijkheid pas weer na de
zomerperiode.
Tot onze teleurstelling was de voorzieningenrechter niet bereid om op 24 mei 2022 direct
mondeling uitspraak te doen. De uitspraak volgt binnen 14 dagen. Dit betekent dat de op 31 mei
2022 geplande ontruiming geen doorgang kan vinden.
De gemeente zet tot de eventuele ontruiming alle middelen in om de situatie te normaliseren en te
zorgen dat het er rustig blijft.
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Kostenverhaal
In de raadsinformatiebrief van 15 maart jl. is al aangegeven dat de kosten van de
instandhoudingsmaatregelen ten bedrage van € 1.010.722,62 verhaald zullen worden op de
eigenaar. Op 3 maart 2022 is daartoe het voornemen kenbaar gemaakt aan de eigenaar met de
mogelijkheid om hiertegen zienswijzen in te dienen. Inmiddels heeft de eigenaar hiertegen
zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de
kostenverhaalsbeschikking die nog voor het zomerreces genomen zal worden.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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