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Deventer burgemeester Heidema (CU) zet aan tot huisvredebreuk 

Twee toezichthouders bouwen en wonen van de gemeente Deventer hebben zich op 6 maart jl. 

toegang verschaft tot een woonhuis aan de Kamperstraat in Deventer op Industriegebied 

Bergweide. Hierbij is gebruik gemaakt van een juridisch onjuiste “Machtiging tot 

Binnentreden” die door de Deventer burgemeester Heidema is ondertekend. De gemeente heeft 

de pandeigenaar in een handhavingsprocedure een last onder dwangsom opgelegd. De 

wetsartikelen die in de machtiging tot binnentreden zijn vermeld, hebben echter uitsluitend 

betrekking op Bestuursdwang.  Hiervan is echter in deze kwestie bij een last onder dwangsom 

geen sprake. De gebruikte machtiging is juridisch onjuist en ten onrechte ondertekend door 

burgemeester Heidema.  

Bovendien is in de machtiging tot binnentreden bij voorbaat uitgegaan van het feit dat de 

pandeigenaar geen toegang tot het pand zou verschaffen, terwijl juist alle medewerking is verleend.  

De pandeigenaar heeft  bij controle de toezichthouders niet alleen bevestigd wie er in het woonhuis 

een ruimte hebben gehuurd, maar ook toegang verschaft tot het woonhuis zelf.  De pandeigenaar 

heeft echter geweigerd de woonruimtes van de huurders te openen in verband met het schenden van 

de privacy van de huurders. De toezichthouders hebben zich schuldig gemaakt aan disproportionele 

intimidatie. Gedreigd is 8 woonruimtes te laten forceren en open te breken door een reeds 

ingeschakelde aannemer. Een aantal huurders was in het woonhuis aanwezig en met grote moeite is 

voorkomen dat de woonruimtes werden geforceerd.  

Dit is de voorlopige climax in een langdurig geschil tussen de pandeigenaar en de gemeente Deventer 

met verantwoordelijk VVD wethouder Marco Swart, die veelvuldig in het nieuws komt in andere 

handhavingkwesties. In 2006 heeft de gemeente Deventer aan de pandeigenaar een vergunning voor 

kamerverhuur verstrekt, maar komt hier nu na 8 jaar op terug omdat een woonbestemming niet in het 

bestemmingsplan zou passen. De gemeente Deventer heeft in 2006 een toetsing op het 

bestemmingsplan achterwege gelaten, en eist nu dat de pandeigenaar de verhuur beëindigd, met als 

gevolg dat de pandeigenaar door de inmiddels gemaakte juridische kosten en de ingezette 

handhavings maatregelen failliet dreigt te gaan.                                                                                          

25 andere woningen op hetzelfde industriegebied worden door de gemeente Deventer echter 

ongemoeid gelaten. 

Reacties    

Er is geschokt gereageerd door de Deventer politiek, burgers en ondernemers op dit disproportionele 

optreden. Hoe is het mogelijk dat burgemeester Heidema een juridisch onjuist document kan 

ondertekenen in zo’n spraakmakend dossier. 

Inmiddels hebben alle Politieke Partijen in Deventer op 12 maart jl. unaniem een motie aangenomen 

waarin het Deventer College van B&W wordt opgedragen om verdere handhaving te staken en wonen 

toe te staan op Industriegebied Bergweide. Het is nog niet bekend of het disproportionele optreden 

van de toezichthouders gevolgen heeft voor verantwoordelijk VVD wethouder Marco Swart die ook 

lijsttrekker is bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen voor de VVD. 
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