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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/048809 

Documentnummer: 215027 
Datum: 17 november 2020/verzonden 18 november 2020 
Onderwerp: Handhaving bestemmingsplan illegale bewoning Huize Ivicke 
Bijlage(n): - 
 

Geachte Raad, 

Zoals in de informatiebrief van 16 juni 2020 is aangegeven, heeft het college een besluit tot last 
onder bestuursdwang opgelegd inzake het bewonen van Huize Ivicke in strijd met het 
bestemmingsplan. De begunstigingstermijn van deze last was vijf maanden en zou op 19 

november aanstaande verlopen. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 

Bezwaar 
De krakers van Huize Ivicke hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van 18 juni 2020. De 

bezwaarschriftencommissie van de gemeente Wassenaar heeft dit bezwaar doorgezonden naar de 
rechtbank om samen te behandelen met de beroepen ingesteld door de eigenaar en de krakers 
tegen de beslissing op bezwaar van 30 december 2019 als reactie op het handhavingsverzoek. 
Aangezien er geen wettelijke termijn is waarbinnen de rechtbank deze beroepen moet behandelen 
heeft de advocaat van de krakers gevraagd of het college ertoe bereid was de begunstigingstermijn 
op te schorten tot zes weken na uitspraak van de rechter. Het college heeft dit verzoek afgewezen 

in zijn vergadering van 27 oktober 2020, omdat er geen juridische grondslag was om dit te 

honoreren. 

Voorlopige voorziening 
De krakers van Huize Ivicke hebben de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om te 
voorkomen dat zij 20 november 2020 het pand moeten verlaten voordat het beroep is behandeld. 

De rechtbank heeft gevraagd of het college de uitvoer van de bestuursdwang wil opschorten totdat 
de rechter uitspraak heeft gedaan. Het college heeft aan dit verzoek van de rechtbank voldaan. 
Naar verwachting wordt de zaak op 3 december 2020 ter zitting behandeld en volgt daarna binnen 
twee weken de uitspraak. 

Uitvoer instandhoudingsmaatregelen 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geen invloed op de uitvoer van de 
instandhoudingsmaatregelen. De aannemer is na de uitspraak van de voorlopige 
voorzieningenrechter van 20 oktober 2020 doorgegaan met het uitvoeren van de noodzakelijke 
werkzaamheden. In deze juridische procedure over de bouwstop wordt op maandag 16 november 
2020 het bezwaar van de eigenaar behandeld door de bezwaarschriftencommissie 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


