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Leiden, 26 maafl 2010

Geachte heeÍ. mevrcu\r.

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Wij hebben u enige tijd geleden een privaatrechtrechtelijke overeenkomst (gebruiksregelirg)
toegezonden. In de begeleidende brief werd aangegeven dat u géén privaahechtelijke
toestemming heeft gekegen voor een gebouwde steiger en/of het innemen van een ligplaats
met een vaarfuig in de Ringvaart van de Haarlemmemeerpolder.
In deze brief hebben wij u verzocht om de gebruiksregeiing te ondertekenen en aan ons te

Wij hebben nog géén ondertekende overeenkomst van u mogen ontva[gen.

Inmiddels heeft de Rechtbank te Haarlem op 11/18 november 2009 uitspraak g€daan c.q.
voÍlis gewezen inzake een door ons tegen 19 steigerbezitte$ daarover aangespannen
procedure.
De Rechtbank heeft de 19 steigerbezitters vercordeeld tot verwijdering van de steiger en het
betalen van ruim € 2000,-- aan prcceskosten. Een geanonimiseerde versie vên één van deze
vonnissen (die overigens gelijkluidend zijn) treft u in de bijlage a,lr.

Graag geven wij u nogrnaals in overweging om de aan u toegezonden privaatrechtelijke
gebruiksregeling voor akkoord te ondertekenen en aan ons t€ retourneren. Graag ontvangen
wij deze overcenkomst voor I mei 2010 ondefiekend van u retour. Mocht blijken dat wii
voor I mei 2010 nog géén getekend exemplaar van d€ gebruikslegeling van u hebben mogen
ontvangen, dan overwegen wij u te dagvaarden, met als doel het verwiideren van de steig€r
en beêindiging van het gebruik van Rijnlands eigendon.
Wij hopen echter op uw medewerking.

Mocht u in de sjtuatie verkeren dat |t reeds een pdvaahechtelljke overeenkomst met ons bent
aangegaan maar dat deze nog niet door ons is opgezegd, dan zeggen wij de overeenkomst
alsnog op tegen I mei 2010, althans tegen de rcchtens rroegst mogelijke datum.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geihformeerd en zien uw berichten
met belangstelling tegemoet.
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