
 

 

 

MEMORANDUM 

 

DATUM 2-11-2020 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 

ONDERWERP 
Kort geding kraak pand Dolderseweg 54, Huis te Heide 
 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van de uitspraak van de rechter in het kort geding die door de provincie is 

aangespannen om tot ontruiming te komen van het gekraakte pand aan de Dolderseweg 54 in Huis ter Heide. 

 

Hiervoor wijs ik u naar het bijgaande bericht zoals deze vandaag verstuurd wordt.  

 

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zult u verder worden geïnformeerd.  

 

 

Krakers moeten pand Dolderseweg verlaten na kort geding provincie Utrecht  

De rechter heeft vandaag in een kort geding, aangespannen door de provincie Utrecht, bepaald dat de 

krakers van de voormalige marinierswoning aan de Dolderseweg 54 het pand moeten verlaten. Reden 

voor het kort geding is dat de woning volgens de provincie Utrecht te onveilig is om in te verblijven. De 

rechter heeft de provincie Utrecht in het gelijk gesteld en bepaalde dat de krakers uiterlijk over twee 

weken het pand moeten verlaten.  

 

In het weekend van 23 augustus jl. werd de ernstig vervallen marinierswoning aan de Dolderseweg in Huis ter 

Heide gekraakt. Het pand is te gevaarlijk om in te wonen door problemen met elektra en water. Daarnaast is er 

brandgevaar door gebruik van de in slechte staat verkerende schoorsteen en schimmelvorming. De provincie 

heeft de krakers hiervan meerdere malen en in een vroeg stadium op de hoogte gebracht. Dit is nu bevestigd 

door de rechter.  

De betreffende woning maakt deel uit van de kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg (voorheen kavels 

Dolderseweg) en zijn eind 2019 opnieuw in ontwikkeling genomen. Hiervoor is een voorstel voor Gedeputeerde 

Staten in voorbereiding met daarin de kaders en uitgangspunten ten behoeve van de verkoop. De exacte 

vervolgstappen zullen na besluitvorming bekend worden. 
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