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VERZONDEN 1 t 3!l 66
Onderwerp
Verzoek om voorlopige voorziening H. Stegehuis

Geachte griffier,

Wij ontvingen de stukken naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening van
H. Stegehuis in goede orde. U verzoekt ons per omgaande relevante stukken alsmede een
verweerschrift in te zenden.

Aan de kwestie zijn meerdere aspecten verbonden, zowel van bestuursrechtelijke als
privaatrechtelijke aard. Aangezien de gesprekken die reeds zijn en nog worden gevoerd met
betrekking tot de privaatrechtelijke gronden naar onze mening tot een oplossing moeten leiden, is
op het verzoek tot handhaving nog niet besloten. .

Dit staat overigens los van de vermeende overschreden termijn. Het is namelijk zo dat onze
inspecteur bouwtoezicht, de heer Van der Linden in mei diverse gesprekken heeft gevoerd met de
heer Stegehuis, waarbij tot ieders tevredenheid de klachten uit de brieven die dateren van begin
mei, zijn doorgesproken en afgehandeld. Dit is ook als zodanig jegens de heer Stegehuis
gecommuniceerd. Van een overschrijding van de beslistermijn (met betrekking tot de brieven van
8 mei 2006) zoals genoemd in artikel 4: 13 AWB kan naar onze mening dan ook geen sprake zijn.

, Op het handhavingsverzoek van de hand van SRK Rechtbijstand van 2 augustus zullen wij deze
week besluiten. Wij kunnen u meedelen dat wij voornemens zijn dit verzoek om op te treden op
bestuursrechtelijke gronden af te wijzen. Wij zullen ervoor zorg dragen dat dit besluit uiterlijk
dinsdag 12 september bij alle betrokken partijen is bekendgemaakt.

Als bijlage van deze brief zenden wij u de relevante bestemmingsplaninformatie en de
gespreksnotities/bevindingenrapportage van onze inspecteur bouwtoezicht.

Hoogachtend,
namens urgem{'ester en Wethouders van Almelo,
te er van Het team Bouw, Milieu, Controle & Handhaving,
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