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Geacht college en leden van de Raad 

Via deze brief richt ik mij tot u allen. 

In deze richt ik mij tot u betreffende het pand Grotestraat 69-71 eigendom van de heer 
Aalbers. 

Via een brief van 16 december 2010 laat de Gemeente Oude llsselstreek mij weten dat: U op 
7 december 2010 besloten heeft om ons bezwaarschrift gegrond te verklaren. Dit conform 
het advies van de Commissie bezwaarschriften. 

Ik citeer de relevante gronden van bezwaar 
- het college mocht in deze niet afzien van beginselplicht tot handhaving; 
- het college maakt zich schuldig aan willekeur door financiële gevolgen van bezwaarmaker 
niet en die van de eigenaar van de woning wel mee te nemen in zijn besluitvorming; 
- het besluit van 12 juli 2010 kan niet door zijn motivering worden gedragen; 

Zie ook de uitspraak van de rechtbank Zutphen Sector Bestuursrecht van 13 mei 2011 

In de rechtszaak tegen de heer Aalbers is er op 31 juli 2013 Vonnis gewezen In naam des 
Konings. Nu tegenpartij afziet van hoger beroep is deze uitspraak recent definitief 
uitvoerbaar geworden. 

Met zekerheid kan ik nu vaststellen dat uw besluit van 12 juli 2010 om ons verzoek tot sloop 
af te wijzen grote financiële gevolgen heeft voor mij. Behalve dat het een verkeerd besluit 
was, heeft deze ook lang op zich laten wachten. Immers pand Grotestraat 69-71 was al veel 
langer in beeld bij de gemeente. Ook een gedeeltelijke sloop en een definitieve volledige 
sloop maanden later was niet handig. Hierdoor valt het schade bedrag vele malen hoger uit. 
Als eigenaar van het belendende perceel ben ik dan ook zwaar gedupeerd door u handelen. 
Ik houd u dan ook financieel mede verantwoordelijk voor dit handelen. 

Een eventuele executie verkoop van het perceel Grotestraat 69-71 zal niet voldoende 
opbrengen om de te verrekenen bedragen (conform vonnis/beslagen) te compenseren. Bij 
het ontbreken van financiële middelen bij de heer Aalbers zal ook de eventuele restschuld 
waarschijnlijk jaren duren als deze al betaald wordt. Tevens zal bij een eventuele reparatie 



van mijn gevel gebruik gemaakt moeten worden van een strook grond van perceel Aalbers. 
Daarom geniet overdracht perceel grond de voorkeur. 

Op dit moment wordt door mij onderzocht of het toch mogelijk is om met tegenpartij tot 
een oplossing te komen. Zodat ik verder kan met toekomstplannen. Deze liggen nu al sinds 
2009 stil. 

Wij gaan er vanuit dat ook U mee denkt en werkt aan een concrete snelle oplossing. Uw 
bijdrage aan een oplossing zal tevens bij kunnen dragen aan het begin van een nieuw impuls 
van het centrumplan Gendringen. 

Wij vragen u dan ook om dit onderwerp op korte termijn op de agenda te zetten. 
Gezien de complexiteit tijd van de zaak kan ik op dit moment nog geen exacte bedragen 
noemen. Hier om trend hopen wij u zo spoedig mogelijk nader te informeren. Wilt u mij 
laten weten wanneer dit punt behandelt in uw raadvergadering wordt of anders sinds dan 
zullen wij zorgen voor tijdige aanvullende informatie indien beschikbaar. 

Tot slot het mag duidelijk zijn dat wij U verantwoordelijk houden voor geleden schaden. Wij 
verwachten dan ook van U dat U op een positieve wijze meedenkt en werkt in welke vorm 
dan ook aan een spoedige oplossing, 
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