
Van:  < >
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Aan: griffie <griffie@huizen.nl>

Onderwerp: T.a.v. de gemeenteraad.

Geachte leden van de gemeenteraad.

Begin 2021 heeft de Alliantie een aanvang gemaakt met groot onderhoud aan zo'n 80 woningen in
Stad en Lande.
Dat onderhoud verliep rommelig.
Ook werd er -hoewel er werkzaamheden in de spouwmuur werden verricht- geen onderzoek verricht
als vereist in de natuurbeschermingwet. Ontheffingen werden dan ook niet aangevraagd.

Halverwege het groot onderhoud legde Alliantie de bouw zelf stil, mogelijk uit angst voor boetes, die
zij in het verleden had opgelegd gekregen van de omgevingsdienst in Hoorn, die toeziet op naleving
van de natuurbeschermingswet, namens de gemeentes.
Na meer dan een jaar ligt deze bouw nog steeds stil.

Bij mijn woning is een deel van de isolatie verwijderd, deze moest wijken voor het aanbrengen van 
een ondersteuningsplaat tegen scheuren van de gevel.

Nu ben ik in een strijd gewikkeld met de Alliantie met als inzet het terugplaatsen van de verwijderde
isolatie, verwijderd in een tijd dat iedereen (ook ondergetekende) de mond vol heeft over het belang
van energiebesparing.

Ik maak me sterk dat ik niet de enige ben waar de isolatie van verwijderd is.

Bijgaand treft u de laatste brief aan, bij het niet honoreren van mijn eis tot herstel, zal een
gerechtelijke procedure gestart worden.

Hopende u hiermee geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,



achmea 0 r ht bij t nd

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 4116

7320 AC Apeldoorn

De Alliantie
Laan van Malkenschoten 20

T.a.v.   Apeldoorn
Huizermaatweg 2F

1276 LB HUIZEN Telefoon 088 462 3700
Fax 088 462 2799

V. erzonden per email: info@de-alliantie.nl
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl

www.achmearechtsbijstand.nl

Datum Ons zaaknummer Behandeld door

R220804916   

Onderwerp Uw kenmerk

Ontbrekende isolatie KS/kdl

Geachte  ,

Hierbij kom ik teug op uw brief d.d. 2 mei jl.

U betwist dat er sprake is van een gebrek en dat u niet gehouden bent tot herstel. Dit standpunt

bevreemdt mij zeer. Bijgaand treft u fotoþÿ �s aan van de situatie eerder. Daarop is duidelijk te zien dat

een deel van de isolatie ontbreekt. De stenen zijn teruggeplaatst, zonder dat er isolatie is aangebracht. 

Het ontbreken van isolatie is onmiskenbaar een gebrek. Deze omstandigheid is bovendien niet toe te 

rekenen aan cliënt als huurder. Het behoeft geen toelichting dat het ontbreken van isolatie niet

overeenkomst met hetgeen cliënt daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten.

Cliënt huurt van u een woning waarvan de gevels zijn geïsoleerd. Bij het ontbreken daarvan, dient dit

hersteld te worden. Dat de werkzaamheden volgens u nog maar beperkt zijn of maar betrekking 

hebben op een gedeelte van de gevel, maakt dat niet anders. U dient de gevel te voorzien van isolatie 

en behoorlijk af et werken. Ik verneem graag of u na het zien van de fotoþÿ �s nog steeds van mening bent

dat de huidige situatie niet kwalificeert als gebrekkig. Als dat het geval is, dan kan ik niet anders dan

concluderen dat u uw huurders niet serieus neemt. Als u deze woonsituatie als prima beschouwt, dan 

is dat uiterst zorgelijk te noemen.

Uw beschrijving van de feiten is bovendien onjuist. Eerder is de isolatie aangevuld met vlokken. Toen

was de isolatie inderdaad beter dan voorheen. Echter, daarna (op 6 april 2021) zijn werkzaamheden 

verricht waarbij isolatie is verwijderd. Dat geldt voor zowel de oude als de nieuwe isolatie, over de

gehele voor- en achtergevel over een hoogte van 20 centimeter en een breedte van 6 meter. Deze

plaats bevindt zich juist bovenin de verblijfsruimte.
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U stelt dat cliënt dringende werkzaamheden aan de woning moet dulden. Dat staat echter helemaal 
niet ter discussie. Cliënt heeft zijn volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden aan de woning. U bent als verhuurder echter wel gehouden om het werk af te ronden 
en de woning in behoorlijke staat achter te laten. Dat is niet gebeurd. U kwalificeert de huidige situatie 
als ongemak, maar zoals hiervoor toegelicht is sprake van een huurgebrek hetgeen u dient te 
verhelpen.

In reactie op uw standpunt dat de Omgevingsdienst heeft besloten tot het stilleggen van de 
werkzaamheden bericht ik u als volgt. Ten eerste hebt u van dit standpunt geen enkel bewijs overlegd. 
De Omgevingsdienst heeft cliënt namelijk bevestigd dat er helemaal geen bouwstop is opgelegd. Cliënt 
heeft hierover recent nog navraag gedaan. De heer De Vries (beleidsadviseur van de gemeente 
Huizen) heeft bevestigd dat er geen bouwstop is opgelegd. De heer De Vries heeft u zelf ook om een 
reactie verzocht in verband met de stilgelegde werkzaamheden. Uw standpunt is een grove leugen.

Kort en goed, er staat niets in de weg om de gevels te voorzien van isolatie en de 
herstelwerkzaamheden te hervatten en af te ronden. Dit bent u tegenover cliënt verplicht, te meer nu er 
(zoals u zelf erkent) geen sprake is van overtreding van de wet- en regelgeving.

U herhaalt uw aanbod om cliënt te compenseren voor de hogere energielasten (mits cliënt daarvan 
bewijs overlegt). Cliënt is evenwel niet uit op een compensatie voor de kosten. Cliënt wenst enkel en 
alleen dat de werkzaamheden worden afgerond en de gevel wordt afgewerkt zoals het hoort. Ik merk 
op dat cliënt in koude maanden kou ervaart. Cliënt verwacht in de warme maanden juist hitte in de 
woning te ervaren. Een compensatie uwerzijds komt dan ook niet tegemoet aan het belang van cliënt 
in deze (simpelweg herstel).

U stelt dat u er alles aan zal doen om de werkzaamheden op een zo kort mogelijke termijn uit te 
voeren. Gezien de lange tijd die u hiervoor al hebt laten verstrijken heeft cliënt hierin weinig 
vertrouwen. Cliënt geeft u opnieuw (en voor de laatste maal) een termijn van één maand om tot 
herstel over te gaan. Ik ontvang graag binnen 2 weken uw bevestiging hiervan. Ook ontvang ik dan 
graag een concrete tijdsplanning en een concreet plan van aanpak, zodat cliënt enig zicht heeft op een 
oplossing.

Bij uitblijven van een bevestigende reactie uwerzijds c.q. herstel zal ik cliënt adviseren om verdere 
(rechts)maatregelen te treffen. Cliënt heeft dan de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een
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huurprijsvermindering te vorderen via de Huurcommissie. Ook behoudt cliënt zich het recht voor om

een gerechtelijke procedure te starten. Ik zal dan namens u de rechter verzoeken om u bij vonnis te

veroordelen tot het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden op straffe van een dwangsom.

Ik ga er vooralsnog vanuit dat u het zover niet zult laten komen en dat u alsnog uw verplichtingen 

nakomt. In afwachting van uw reactie en onder behoud van alle rechten en weren, verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

  

jurist

Bijlage: fotoþÿ �s




