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Geachte Raad, 

Met deze informatiebrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Huize 
Ivicke. 

Beëindiging kraak, vrijwillig vertrek krakers 
Zoals wij in onze brief van 28 juni 2022 aangaven, gingen wij ervan uit dat we op basis van goede 
afspraken met de krakers tot spoedige beëindiging van de kraak van Huize Ivicke over konden 
gaan. Wij zijn blij u te kunnen melden dat de krakers op 1 september vrijwillig het pand hebben 

verlaten. Uitzetting onder dwang is hiermee voorkomen. Tijdens het bezoek dat we uitgevoerd 
hebben met bouw, wonen en met Monumentenzorg bleken alle toegangen en binnendeuren 
geblokkeerd. Op dit moment wordt samen met Monumentenwacht de staat van het pand in kaart 
gebracht. 

Voorkomen vandalisme en herkraak 

Om vandalisme en onmiddellijke herkraak te voorkomen heeft de gemeente direct anti-kraak-

maatregelen genomen nadat de krakers het pand verlieten. Deze maatregelen bestaan onder 
andere uit (bouw)hekken rondom het pand en camerabewaking. Omdat de eigenaar primair 
verantwoordelijk is voor de bescherming van het Rijksmonument, zijn er afspraken met de 
eigenaar gemaakt dat hij deze maatregelen zelf voor de langere termijn voortzet. Het is ook aan de 
eigenaar om verdere invulling te geven aan het toekomstige gebruik van het pand. 

Kostenverhaal 
In de informatiebrief van 28 juni hebben wij een toelichting gegeven op de procedure die we 
volgen voor het verhalen van de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de 
instandhoudingswerkzaamheden van Huize Ivicke. De eigenaar heeft de kosten van de 
instandhoudingswerkzaamheden niet betaald binnen de in de invorderingsbeschikking gestelde 

termijn van zes weken. Dit betekent dat de invorderingsprocedure wordt voortgezet. De eigenaar 
ontvangt daarbij eerst nog een laatste aanmaning. Wanneer ook daarna betaling uitblijft, wordt 
een dwangbevel uitgevaardigd. Hierna zullen wij, voor zover nodig, verdere 
invorderingsmaatregelen nemen.  

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

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