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-.Geachte heerWIlJefl1s,··
~ijl:irief;/afl 7' jlJni2007hebl;e~wij
een afschrift ontvangen van uw schrijven aan de heer mr.
· Kroon van Damst~AdvocatEln;inzake
het verjaringsberoep van de heer Kroeskop ten aanzien van
de grondstrook gelegentLJssen de Haven Noordzijde en de Touwbaan. De grondstrook is
kadastraal bekend al$pe~ceelnummer 1705, sectie K en is gelegen tussen de panden aan de
Haven Noordzijde 19 en 2.1a; waarvan respectievelijk de heer Kroeskop en de heer Stegehuis
eigenaar zijn.
Naar wij hebben vernomen beschikt u over onvoldoende gt:&.Q.§.)b~s
waaruit blijkt dat er aan de
wettelijke verjaringsvereisten is voldaan. Ter aanvulling van deze gegevens doen wij u deze brief
toekomen.
Bij het door ons genomen besluit van 31 oktober 2007 is vastgesteld dat het door de heer
Kroeskopingestelde verjaringsberoep gegrond is. Nuvoldaan is aan de vereisten voor een
succesvol beroep op verjaring is in voormeld besluit bepaald dat de grond over dient te gaan op
.de huidige bezitter van de grond, teneinde de rechtstoestand weer aan te laten sluiten bij de
· feitelijke toestand. Ten behoeve van de rechtszekerheid wordt inschrijving in de openbare
registers van deverklaring tot verjaring wenselijk geacht.
Aan voormeld besluit lagen de volgende overwegingen ten grondslag. Meer dan 20 jaar geleden
is het pad in bezit genomen door de toenmalige eigenaar van het pand, gelegen aan de Haven
.. Noordzijde 19. Middels het plaatsen van twee poorten aan weerszijden van de grondstrook heeft
de toenmalige eigenaar voormelde strook, met uitsluiting van anderen, aan zich dienstbaar
·gemaakt. Door het verstrijken van de verjaringstermijn van 20 jaar heeft de gemeente haar recht
tot revindicatie verloren en verkrijgt de bezitter op het moment van verstrijking van voormelde
termijn, i.c. de heer Kroeskop, de grondstrook (art. 3:306 jo. 3: 105 lid 1 BW). Zowel de heer
Kroeskop als de heer Stegehuis zijn hiervan op de hoogte gesteld.
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De heer Stege huis is als eigenaar van het naastgelegen pand op de hoogte gesteld, nu hij -nadat
het verjaringsberoep van de heer Kroeskop was binnengekomen- een verzoek tot handhaving
heeft ingediend bij de gemeente. Daarnaast komt de voordeur van zijn pand uit op de
(voormalige) gemeentelijke grondstrook. De grieven van de heer Stegehuis waren met name
publiekrechtelijk van aard en onder meer gericht tegen de (inmiddels gelegaliseerde) poorten, als
ook het gebruik van de steeg als opslagruimte en de daarmee verbandhoudende stankoverlast.
Recentelijk heeft de rechtbank Almelo, sector bestuursrecht, het beroep van de heer Stegehuis bij
uitspraak van 21 juli 2008 ongegrond verklaard.
Vanwege de verjaring en de daaruit voortvloeiende eigendomsoverdracht is civielrechtelijk
optreden van de gemeente niet (meer) mogelijk. Dit is bij de beroepsprocedure ook aangevoerd
door de gemeente. Onverlet de ~erjaring blijft de erfdienstbaarheid, welk is gevestigd ten dienste
van het perceel van de heer Stegehuis en ten laste van het achterliggende perceel, kadastraal
bekend sectie K2721, om van en naar de Touwbaan te kunnen komen, intact.
Gelet op het vorenstaande hebben wij ingestemd met het onderhavige verjaringsberoep en wordt
inschrijving in het kadaster als wenselijk ervaren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van dit schrijven zal aan de
heer mr. Kroon worden toegezonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

/1, ,_~-~-\ '

(V:

\:'

....,....

)

\_~_ ...

~J_)~1C.

,-,.

,

Pagina 2 van 2
64611

..'

