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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
betreffende kavels Dolderseweg Huis ter Heide (d.d. 14-012019)

Geachte heer Dercksen,
In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vraag over de kavels
Dolderseweg Huis ter Heide. Onze beantwoording hebben wij cursief toegevoegd aan uw vraag.
Toelichting:
In uw brief geeft u aan dat er recentelijk een aantal politieauto's stond bij het huis op de beroemde kavels aan
de Dolderseweg te Huis ter Heide. Sindsdien is het huis dichtgetimmerd. Uw fractie heeft hierover de volgende
vraag:
1. Wat is er gebeurd?

Antwoord:
De woning Dolderseweg 54 is zoals bekend eigendom van de provincie. Om het kraken van de woning te
voorkomen is lange tijd voorzien in tijdelijke bewoningen. De kwaliteit van de woning was op een gegeven
moment echter zodanig, dat bewoning niet meer mogelijk was. Daarom is sindsdien sprake van leegstandbeheer door een particulier bedrijf. Dit gaat via een beveiligingssysteem met bewegingsmelders. In geval van
gesignaleerde bewegingen reageert het beveiligingsbedrijf binnen 30 minuten. Mogelijke kraak wordt zo
voorkomen.
Op donderdagmiddag 21 februari jl. constateerde een medewerker van de provincie dat onbevoegden zich in de
woning bevonden. Desgevraagd gaven deze aan dat ze het pand hadden gekraakt. Daarop is de politie gebeld.
Een kraker moet minimaal 24 uur in een pand doorbrengen voordat deze rechten heeft. Omdat het bedrijf dat
voor het leegstandsbeheer zorgt kon aantonen dat het alarmsysteem 's morgens nog werkte was er voldoende
bewijs dat de woning nog geen 24 uur was gekraakt. Op basis daarvan is de politie tot ontruiming overgegaan.
Aansluitend heeft het bedrijf het alarm gerepareerd, dat bleek namelijk om nog onduidelijke reden defect te zijn.
Verder zijn toegangen met houten platen dichtgezet en zijn de afzonderlijke ruimtes apart dichtgezet.
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Vanwege de kraakdreiging is besloten om tot 25 februari 2019 het pand permanent met een beveiliger met
hond te laten bewaken. Sinds 25 februari wordt er binnen elke 24 uur een controle gedaan om - aanvullend op
het bewakingssysteem - te controleren of het pand niet opnieuw gekraakt is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voörz itter,
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