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Voorstel 

Onderwerp: 
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeente op 
percelen "De Omloop".

College van burgemeester 
en wethouders 
31 maart 2020

Zaaknummer
147014
 

Portefeuillehouder
Martijn Heezen

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
e.weterings@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Te concluderen dat er thans geen planologische grondslag (structuurvisie of bestemmingsplan) 
aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, om die reden het 
voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende 
planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie. 

2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 lid 1 van de Wvg voor de duur van drie jaren als percelen, 
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met 
nummer TK-30429874-02 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen 
percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 
per 11 februari 2020. 

3. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken 
zijn geweest. 

4. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt na drie jaar na dagtekening van 
dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld. 

5. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en het ter plaatse verschijnende blad 'Schakel 
Albrandswaard', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.

6. Te concluderen dat er een zienswijze is ingediend op het voorgenomen raadsbesluit, maar er geen 
aanleiding bestaat voor een gewijzigd besluit.

Voorstel 
Inleiding
Wij zijn voornemens om ter plaatse van voetbalvereniging Rhoon (deels) woningbouw te realiseren. 
Als gevolg hiervan dient een deel van de betreffende sportvelden verplaatst te worden. Een mogelijke 
alternatieve locatie is gelegen aan de oostelijke zijde (en deels westelijke zijde) van de Omloopseweg 
te Rhoon (en grenzend aan de huidige sportvelden). Wij bevinden ons in een pril stadium van de 
planvorming, waardoor een ontwikkelkader nog uitgewerkt dient te worden.
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Voordat dit ontwikkelkader nader wordt uitgewerkt is het noodzakelijk dat het betreffende gebied 
onder de reikwijdte van het gemeentelijk voorkeursrecht wordt gebracht. Indien wij dit nu niet doen 
bestaat de mogelijkheid dat derden met een bepaalde verwachting ten aanzien van het gebied, mede 
gebaseerd op uitingen van de gemeente, posities innemen die het voeren van regie van de gemeente 
bij de beoogde ontwikkeling van dit gebied bemoeilijkt. In dat kader wordt voorgesteld om het 
gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen, zodat in relatieve rust gewerkt kan worden aan de 
planontwikkeling en de uitvoering van de onderzoeken.

Beoogd effect
Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op 
de grondmarkt in het betreffende gebied casu quo een eerste recht van koop op de in het besluit 
betrokken percelen. 

De eigenaren van de betreffende percelen dienen hun eigendom op de percelen bij voorgenomen 
vervreemding eerst aan de gemeente aan te bieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het de 
gemeente mogelijk een actief grondbeleid te voeren bij de ontwikkeling van de betreffende percelen 
en zelf de regie te houden bij de uitvoering van haar plannen. Het gemeentelijk voorkeursrecht 
voorkomt, dat een andere partij zich in het gebied een positie verschaft, waardoor de gemeentelijke 
regierol kan worden verstoord.

Argumenten
 

2 /3.1                 Vestigingscriteria en vestigingsgrondslag

Voor het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht dient de gemeente aan te geven dat het 
huidige gebruik afwijkt van de toekomstige bestemming.

Het huidige gebruik van het gebied betreft voornamelijk agrarisch, deels agrarische hulpgebouwen en 
deels wonen.

De toegedachte bestemming van het gebied betreft maatschappelijk met alle bijbehorende

voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken. Het huidige gebruikt wijkt dan ook af van de 
toegedachte bestemming.

Voor het gebied vigeert de bestemming 'Agrarisch met waarden' op basis van het bestemmingsplan 
'Buytenland', vastgesteld op 19 juni 2013. Het vigerende bestemmingsplan biedt gelet op de 
toegedachte bestemming onvoldoende grondslag om op basis hiervan tot vestiging van het 
gemeentelijk voorkeursrecht over te gaan. Het uitgangspunt is om uiteindelijk een nieuw 
bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen. 

Voor het gebied vigeert eveneens de structuurvisie 'Albrandswaard', vastgesteld op 13 mei 2013.

In deze structuurvisie is de toegedachte bestemming niet opgenomen. De vigerende structuurvisie 
biedt eveneens gelet op de toegedachte bestemming onvoldoende grondslag om op basis hiervan tot 
vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht over te gaan.

Gezien het alsdan ontbreken van een structuurvisie of een bestemmingplan, waarin de toegedachte 
bestemming is opgenomen, wordt de grondslag voor het vestigen van het voorkeursrecht hier 
gevormd door artikel 5 Wvg. Het uitgangspunt is dat de eerstvolgende planologische stap zal zijn de 
vaststelling van een structuurvisie/omgevingsvisie. 

3.2 Betere uitgangspositie op de grondmarkt
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Het gemeentelijk voorkeursrecht verschaft de gemeente een betere uitgangspositie op de grondmarkt. 
Hierdoor wordt de gemeente beter in staat gesteld een grondstrategie te voeren. Het voorkeursrecht, 
als passief verwervingsinstrument, kan een ondersteuning betekenen van het te voeren 
verwervingsbeleid. De gemeente kan hierdoor een centrale regierol uitoefenen bij de ontwikkeling van 
plannen. 

3.3          Beschermingsinstrument

Het gemeentelijk voorkeursrecht vormt gedurende het planontwikkelingsproces (van ontwerp tot 
uitvoering) een beschermingsinstrument, waardoor ongewenste verkopen (al dan niet bedoeld als 
grondspeculatie) kunnen worden tegengegaan. 

3.4          Voorkomen buitensporige grondprijsstijgingen 

Het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt buitensporige grondprijsstijgingen (buiten de normale 
markteconomische prijsstijgingen).

3.5          Mogelijkheid tot interveniëren

Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het in deze de gemeente mogelijk om te interveniëren in het 
natuurlijke proces van aan- en verkoop binnen de locatie. Bij een voorgenomen gewenste verkoop 
van een eigenaar is in deze als eerste de gemeente aan bod om aan te kopen. Door deze interventie 
in het natuurlijke proces van aan- en verkoop kan de gemeente zo mogelijk een langdurig en kostbaar 
verwervingsproces of onteigening voorkomen.

 

Overleg gevoerd met
Dit voorstel is als integraal advies voorbereid in samenwerking met Overwater Grondbeleid 
Adviesbureau BV. 

Kanttekeningen
3.1          Risico's van de vestiging van het gemeentelijk voorkeursecht sec zijn nauwelijks aanwezig. 

Het meest in het oog springende risico is dat de gemeente op het moment dat zij een beginselbesluit 
heeft genomen om de gronden te willen verwerven, zij op enig moment verplicht zou kunnen worden 
om de gronden inclusief opstallen af te nemen, tegen een door de rechtbank vast te stellen prijs op 
basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden (waarbij vermeld wordt dat bijzondere persoonlijke 
omstandigheden niet snel aanwezig worden geacht). Bovendien is het risico beperkt, omdat afname 
geschiedt tegen de werkelijke waarde.

Verder is het van belang dat de termijnen in de Wvg worden nageleefd, aangezien dit zonder 
uitzondering allemaal fatale termijnen betreffen. De 'sanctie' is dat als deze termijnen niet worden 
nageleefd de eigenaar/beperkt gerechtigde gedurende een periode van drie jaar mag vervreemden 
aan een willekeurige derde. De vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht kan betekenen dat 
gronden aan de gemeente te koop worden aangeboden. In geval van voorgenomen verwerving zal de 
eventuele aankoop dienen te geschieden conform de daarvoor staande normen (de waarde in het 
economisch verkeer), hetgeen op dat moment uiteraard wel financiële consequenties heeft. Indien de 
gemeente niet reageert binnen de termijn van 6 weken na een aanbod van een eigenaar, dan volgt 
sanctie: de grondeigenaar is dan gedurende drie jaar vrij om de grond aan een andere partij te 
verkopen. Het gemeentelijk voorkeursrecht blijft dan overigens wel op de betreffende grond van 
toepassing.

 

4.1          Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht niet vrijblijvend
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Nadat het voorkeursrecht is gevestigd, vraagt een verdere instandhouding dat voortvarend wordt 
gewerkt aan de planologische uitwerking en besluitvorming (uiterlijk binnen 3 jaar) waarna de 
realisatie kan starten. Dit vraagt om een projectgerichte en integrale aanpak.

 

6.1          Er is een zienswijze ingediend die betrekking heeft op een vitale drinkwatervoorziening

Er is door de heer J.J. Geerse namens Evides Waterbedrijf (te vereenzelvigen met Evides N.V. en 
hierna te noemen: 'indiener') een zienswijze ingediend door middel van een e-mail d.d. 18 maart 2020, 
door ons ontvangen op 18 maart 2020. Evides N.V. heeft een opstalrecht nutsvoorzieningen op het 
met het voorkeursrecht belaste perceel kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie B, nummer 
633. De zienswijze is binnen de zienswijzentermijn binnengekomen en wordt hierna inhoudelijk 
behandeld.

 

Strekking van de zienswijze

De strekking van de zienswijze luidt zakelijk weergegeven als volgt:

Indiener wenst de gemeente kenbaar te maken dat zij een aanzienlijk belang heeft bij het met het 
voorkeursrecht belaste perceel. In het betreffende perceel ligt een vitale transportleiding van indiener 
die van essentieel belang is voor de drinkwatervoorziening in de regio. Daarbij wil indiener de 
gemeente na nadrukkelijk wijzen op de zorgplicht vanuit de Drinkwaterwet. Indiener gaat er vanuit dat 
de gemeente bovenstaand belang onderkent en een evenwichtige belangenafweging zal maken.

 

Reactie op de zienswijze 

De gemeente onderkent het in de zienswijze omschreven belang van indiener en heeft indiener dan 
ook als belanghebbende aangemerkt bij het besluit om het gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. 
Verder is de gemeente op de hoogte van de door indiener genoemde wetgeving. Bij de uitwerking van 
de planvorming zal met het belang van indiener rekening worden gehouden.

Het onderhavige raadsbesluit ziet echter op de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht als 
bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Als gevolg van de vestiging van het gemeentelijk 
voorkeursrecht dient indiener enkel bij een voorgenomen vervreemding van het betreffende 
opstalrecht nutsvoorzieningen, dit (opstal)recht als eerst aan de gemeente aan te bieden. Mocht 
indiener niet tot vervreemding van haar opstalrecht willen overgaan, dan is zij daar op basis van het 
gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht geenszins toe verplicht.

Het kenbaar maken van zienswijzen die zien op de planvorming (en de behandeling daarvan) dient 
plaats te vinden tijdens de procedure tot de totstandkoming van het bestemmingsplan c.q. het 
omgevingsplan. Voor behandeling van dergelijke zienswijzen is in het kader van de behandeling van 
zienswijzen tegen de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht dan ook geen plaats.

 

Uitvoering/vervolgstappen
Participatie en in - extern overleg
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Ter voorbereiding van de raadsbehandeling zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze in te dienen op het ontwerp-raadsvoorstel, zie ook onder 'Rechtsbescherming'.

 

Duur vestiging

De vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht door het college en raad geldt voor een periode van 
circa drie jaar en drie maanden. Binnen deze periode dient een structuurvisie/omgevingsvisie of een 
bestemmingsplan/omgevingsplan te worden vastgesteld en op basis daarvan wordt het 
voorkeursrecht automatisch verlengd.

Financiële informatie
Voor de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht worden (beperkt) proceskosten gemaakt. Het 
voorkeursrecht zelf heeft geen financiële consequenties. De kosten van de eventuele beoogde 
aankopen, zullen ten laste worden gebracht van de nog te openen grondexploitatie.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Publicaties

De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het plaatselijk huis-aan-huisblad de 
'Schakel Albrandswaard' en voorts op de gebruikelijke wijze. 

 

Kennisgeving belanghebbenden

Verder worden de eigenaren van en beperkt gerechtigden op de in het besluit betrokken percelen, na 
de inwerkingtreding van het gemeentelijk voorkeursrecht, over de vestiging van het gemeentelijk 
voorkeursrecht geïnformeerd door middel van een kennisgeving met bijlagen, waaronder een 
uitgebreide notitie over de betekenis van het gemeentelijk voorkeursrecht. 

 

Inschrijving 

Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ('Wkpb') is in het 
gemeentelijk beperkingenregister aangetekend dat op genoemde percelen het gemeentelijk 
voorkeursrecht van toepassing is. Verder worden de gemeentelijke beperkingen in de landelijke 
voorziening (LV) geregistreerd op (kadastraal) perceelsniveau. 

 

Belangenafweging

Het algemeen belang dat gediend is met de vestiging van het voorkeursrecht afwegend tegen het 
individueel belang, komen wij tot de conclusie dat het vestigen van het voorkeursrecht zwaarder moet 
wegen dan het achterwege laten van de toepassing daarvan.

De uit de vestiging van het voorkeursrecht volgende plicht die op de eigenaren, beperkt zakelijk 
gerechtigden en andere belanghebbenden wordt gelegd rust niet onevenredig zwaar op hen in 
verhouding tot het met de vestiging gediende algemeen belang, waarbij is meegewogen dat in de 
belangen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden die bij de besluitvorming dienen te worden 
betrokken door de Wvg-wetgever reeds op uitvoerige wijze is voorzien. Gedacht wordt daarbij onder 
meer aan het feit dat:
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-              de Wvg een uitgebreide rechtsbescherming kent voor de gerechtigden van de aangewezen 
percelen;

-              de Wvg reeds in voldoende mate heeft voorzien in de gevallen waarin de gemeente 
bestaande rechtsverhoudingen dient te respecteren, en de aanbiedingsplicht derhalve niet van 
toepassing is;

-              eigenaren en beperkt gerechtigden niet worden verplicht hun rechten te verkopen, zij zijn vrij 
te bepalen of, en wanneer zij tot verkoop wensen over te gaan;

-              de gerechtigden, wanneer zij in beginsel tot verkoop aan de gemeente willen overgaan, een 
reële prijs krijgen voor hetgeen zij verkopen en wanneer de eigenaar en de gemeente geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de prijs, de rechter een oordeel zal vellen over een reële 
prijs.

Rechtsbescherming

Bezwaar, beroep en zienswijzen

Tegen het besluit van de raad staat bezwaar en beroep open. Op grond van artikel 6 lid 3 Wvg 
worden bezwaarschriften, ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders, thans geacht 
tegen het raadsbesluit gericht te zijn.

Het ontwerp-voorstel aan de raad met de daarbij behorende stukken hebben voor een ieder ter inzage 
gelegen. Hiervan is openbaar kennis gegeven via een publicatie in de Staatscourant en in 

het plaatselijk huis-aan-huisblad, onder vermelding van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen.

Er is een zienswijze ingediend, waardoor er aanleiding bestaat om het raadsvoorstel aan te 
passen. Het raadsbesluit is niet aangepast. Zie beslispunt 6.

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 perceelslijst ex artikel 5 Wvg- (31 maart).doc  
2. Bijlage 2 Kadastrale kaart met nummer TK-30429874-02 (31 maart).pdf  
3. Bijlage 3 Publicatie Staatscourant en plaatselijk blad ex artikel 5 Wvg-01 (31 maart).doc  
4. Bijlage 4 format brief aan belanghebbenden inclusief bijlage ex artikel 5 Wvg-01 (31 maart).docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
7 april 2020

Zaaknummer:
147014

Onderwerp:
Vestiging Wet voorkeursrecht 
gemeente op percelen "De 
Omloop".

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 31 maart 2020,

gelet op 

Wet voorkeursrecht gemeenten.

BESLUIT:

1. Te concluderen dat er thans geen planologische grondslag (structuurvisie of bestemmingsplan) 
aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, om die reden het 
voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende 
planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie. 

2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 lid 1 van de Wvg voor de duur van drie jaren als percelen, 
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met 
nummer TK-30429874-02 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen 
percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 
per 11 februari 2020. 

3. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken 
zijn geweest. 

4. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt na drie jaar na dagtekening van 
dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld. 

5. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en het ter plaatse verschijnende blad 'Schakel 
Albrandswaard', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.

6. Te concluderen dat er een zienswijze is ingediend op het voorgenomen raadsbesluit, maar er geen 
aanleiding bestaat voor een gewijzigd besluit.
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Perceelslijst Wet voorkeursrecht gemeenten.
Gemeente Albrandswaard, locatie 'Omloop' te Rhoon.

Lijst van aangewezen percelen in de kadastrale gemeente Rhoon te Rhoon (gemeente 
Albrandswaard), waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, zoals deze voorkomen op de tekening met nummer TK-
30429874-02, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Albrandswaard ex artikel 5 Wvg 
van 7 april 2020.
Kadastrale situatie per 11 februari 2020.

omschrijving
sectie en nummer
ter grootte van
in aanwijzing opgenomen
omschrijving
eigenaar

zakelijk gerechtigde
opmerkingen

B 633 geheel
26.000 m²
26.000 m²
Terrein (akkerbouw)
Eigendom belast met opstalrecht: Mevrouw Ahletta Annetje Maria van 
Kampen (overleden)
Opstalrecht Nutsvoorzieningen: Evides N.V.

sectie en nummer
ter grootte van
in aanwijzing opgenomen
omschrijving
eigenaar

zakelijk gerechtigde
opmerkingen

B 732 geheel
670 m²
670 m²
Wonen
½ Mevrouw Tjitske Martina van Kampen
½ Mevrouw Irene Matthea van Kampen

Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Betrokken persoon: Fransiscus Gerardus Jacobus de Haas 

sectie en nummer
ter grootte van
in aanwijzing opgenomen
omschrijving

eigenaar

zakelijk gerechtigde
opmerkingen

B 1240 geheel
8.620 m²
8.620 m²
Bedrijvigheid (industrie)
Terrein (grasland)
½ Mevrouw Tjitske Martina van Kampen
½ Mevrouw Irene Matthea van Kampen

Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Betrokken persoon: Fransiscus Gerardus Jacobus de Haas

sectie en nummer
ter grootte van
in aanwijzing opgenomen
omschrijving
eigenaar

zakelijk gerechtigde
opmerkingen

B 1253
280 m²
280 m²
Berging – stalling (garage-schuur)
½ Mevrouw Tjitske Martina van Kampen
½ Mevrouw Irene Matthea van Kampen

Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Betrokken persoon: Fransiscus Gerardus Jacobus de Haas

sectie en nummer
ter grootte van
in aanwijzing opgenomen
omschrijving
eigenaar

zakelijk gerechtigde
opmerkingen

B 1336
8.670 m²
8.670 m²
Terrein (akkerbouw)
½ De heer Robbert Bieshaar
½ Mevrouw Sylvia Agatha Monica van Rosmalen
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Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Albrandswaard van 7 april 2020.

Mij bekend,
de griffier van de gemeenteraad van Albrandswaard,

L. Groenenboom



Essendijk
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Behoort bij het besluit in ex artikel 5 Wvg van de raad van 
de gemeente Albrandswaard van 7 april 2020.
Mij bekend, 
de griffier van de gemeenteraad van Albrandswaard
L. Groenenboom

Aanwijzing van de gronden waarop de artikelen 
10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) van toepassing zijn.
Kadastrale gemeente Rhoon
Sectie B

Schaal: 1:2.000
Legenda

Gebied waarop het gemeentelijk voorkeursrecht
gevestigd is bestemd voor:maatschappelijk met alle bijbehorende
voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

Bebouwing
195

Tekening: TK-30429874-02
Bron: Kadaster en GIS
Afdrukformaat: A3

±

Perceel en perceelnummer
Sectiegrens en sectieaanduiding

Sectie C

Sectie B
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Gemeente Albrandswaard
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Omloop' te Rhoon

Elektronische bekendmaking in Staatscourant ex artikel 7 Wvg
Staatscourant van 8 april 2020, afdeling Gemeentebesturen

Vestiging voorkeursrecht
Besluit tot aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken op grond van artikel 7, lid 1 van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de raad van de gemeente Albrandswaard op 7 
april 2020 heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 
tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie B, nummers 633, 732, 1240, 1253 
en 1336, gelegen in het Albrandswaardse buitengebied, ten zuidoosten van de kern van Rhoon 
(gemeente Albrandswaard). Meer specifiek liggen de percelen ten noorden van de Essendijk en deels ten 
westen en deels ten oosten van de Omloopseweg in Rhoon (gemeente Albrandswaard). 

Het gebied is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor maatschappelijk met alle bijbehorende 
voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. 

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-
30429874-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de 
stand van de openbare registers van het Kadaster per 11 februari 2020.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede 
begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 9 april 2020, voor eenieder kosteloos ter inzage 
op het gemeentehuis van de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal. 
Openingstijden van het gemeentekantoor: 
Maandag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Dinsdag 08.00 – 13.00 uur
Woensdag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 13.00 uur
Vrijdag 08.00 – 16.00 uur

Raadpleeg de website in verband met eventueel gewijzigde openingstijden. 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een 
afzonderlijke kennisgeving.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een 
opvolgende planologische maatregel is vastgesteld. 
Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg 
op 18 februari 2020 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd.

Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het 
besluit begrepen percelen, wanneer zij hun perceel en/of percelen dan wel de daarop gevestigde 
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Albrandswaard te koop 
aanbieden.
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Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), 
zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, 
ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na deze publicatie, een 
bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Albrandswaard, postbus 1000, 3160 GA Rhoon.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL 
Rotterdam.

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Albrandswaard als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift 
in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, op grond van 
artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Wijnmalen-Hans, onder 
telefoonnummer 010-5061158.

Poortugaal, 8 april 2020.
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard.
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Gemeente Albrandswaard
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Omloop' te Rhoon

Tekst publicatie in plaatselijk blad ex artikel 7 Wvg
De Schakel Albrandswaard van 16 april 2020

Vestiging voorkeursrecht
Besluit tot aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard maken op grond van artikel 7, lid 1 van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de raad van de gemeente Albrandswaard op 7 
april 2020 heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot 
en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie B, nummers 633, 732, 1240, 1253 
en 1336, gelegen in het Albrandswaardse buitengebied, ten zuidoosten van de kern van Rhoon 
(gemeente Albrandswaard). Meer specifiek liggen de percelen ten noorden van de Essendijk en deels ten 
westen en deels ten oosten van de Omloopseweg in Rhoon (gemeente Albrandswaard). 

Het gebied is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor maatschappelijk met alle bijbehorende 
voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. 

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-
30429874-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de 
stand van de openbare registers van het Kadaster per 11 februari 2020.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede 
begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 9 april 2020, voor eenieder kosteloos ter inzage 
op het gemeentehuis van de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te 3176 PD Poortugaal. 
Openingstijden van het gemeentekantoor: 
Maandag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Dinsdag 08.00 – 13.00 uur
Woensdag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 13.00 uur
Vrijdag 08.00 – 16.00 uur

Raadpleeg de website in verband met eventueel gewijzigde openingstijden. 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een 
afzonderlijke kennisgeving.

Het raadsbesluit is bekend gemaakt in de Staatscourant van 8 april 2020, te raadplegen via 
https://www.officielebekendmakingen.nl. 
Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een 
opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg 
op 18 februari 2020 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd.
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Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het 
besluit begrepen percelen, wanneer zij hun perceel en/of percelen dan wel de daarop gevestigde 
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Albrandswaard te koop 
aanbieden.

Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), 
zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, 
ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 9 april 2020, een bezwaarschrift 
indienen bij de raad van de gemeente Albrandswaard, postbus 1000 te 3160 GA Rhoon.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
e. de naam en het adres van de indiener;
f. de dagtekening;
g. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
h. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL 
Rotterdam.

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Albrandswaard als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zijn niet opnieuw een 
bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, 
op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Wijnmalen-Hans, onder 
telefoonnummer 010-5061158.

Poortugaal, 16 april 2020. 
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard.
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Geachte «Aanhef»,

Volgens de openbare registers van het Kadaster bent u eigenaar van en/of rechthebbende op het 
perceel/de percelen te Rhoon, gemeente Albrandswaard, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie 
B, nummer(s):
• «nummer», groot «Grootte» en
• «nummer», groot «Grootte».

Bij brief van 20 februari 2020 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Albrandswaard van 18 februari 2020 om aan de gemeenteraad voor te 
stellen bovengenoemd(e) perceel/percelen aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') van toepassing zijn c.q. waarop het 
gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is.

Het betreffende gebied is aangewezen als toekomstige bestemming voor: maatschappelijk met alle 
bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader uit te werken. 

Zoals in genoemde brief vermeld, heeft deze aanwijzing een geldigheidsduur van drie maanden en 
vervalt deze van rechtswege, wanneer de aanwijzing door de raad niet binnen deze termijn is 
bestendigd.

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 7 april 2020 op grond van artikel 5 Wvg besloten om 
bovengenoemd(e) perceel/percelen aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 
en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing waartoe burgemeester en wethouders op grond 
van artikel 6 van de Wvg op 18 februari 2020 hebben besloten, is hiermee binnen de wettelijke termijn 
van drie maanden bestendigd. De aanwijzing geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, te 
rekenen vanaf de dagtekening van het raadsbesluit van 7 april 2020, tenzij voor die periode een 
structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld. 

De aanwijzing c.q. het raadsbesluit van 7 april 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant van 8 april 
2020, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl.

Met ingang van 9 april 2020 ligt het raadsbesluit tot aanwijzing met bijbehorende kadastrale kaart en 
overige bijbehorende stukken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente 
Albrandswaard, Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal. 
Openingstijden van het gemeentekantoor: 
Maandag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Dinsdag 08.00 – 13.00 uur
Woensdag 12.00 – 16.00 uur en 17.30 – 20.00 uur
Donderdag 08.00 – 13.00 uur
Vrijdag 08.00 – 16.00 uur

Wij verwijzen u naar onze website voor eventueel gewijzigde openingstijden. 

Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ('Wkpb') is in het 
gemeentelijk beperkingenregister aangetekend dat op genoemd(e) perceel/percelen het gemeentelijk 
voorkeursrecht van toepassing is. Verder worden de gemeentelijke beperkingen in de landelijke 
voorziening (LV) geregistreerd op (kadastraal) perceelsniveau.
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Over de betekenis van de aanwijzing hebben wij u onze bovengenoemde brief reeds uitvoerig 
geïnformeerd. Alles wat wij hierover in genoemde brief hebben vermeld, is ook van toepassing op de 
aanwijzing van de gemeenteraad van 7 april 2020. Voor de goede orde herhalen wij hieronder alles uit 
onze genoemde brief over de betekenis van de aanwijzing en alles wat daarbij hoort.

Waarom is een voorkeursrecht gevestigd?
Het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd om het voor de gemeente Albrandswaard mogelijk te 
maken om zelf actief op te treden bij de ontwikkeling van deze gronden en zelf de regie te houden bij 
de ontwikkeling van de locatie. Door de regie in handen te houden heeft de gemeente de beste 
mogelijkheden om de doelstellingen van het plan te realiseren. Met het vestigen van het gemeentelijk 
voorkeursrecht verkrijgen wij een voorkeurspositie op de grondmarkt in het gebied.
Wij realiseren ons dat de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht voor u als belanghebbende 
een forse impact kan hebben. Toch menen wij goede redenen te hebben om het voorkeursrecht te 
vestigen.

Betekenis van de aanwijzing
De aanwijzing van gemeld(e) perceel/percelen als gebied waarop het gemeentelijk voorkeursrecht van 
toepassing is, is voor u alleen van belang als u van plan bent die grond/het daarop gevestigde 
beperkte recht te vervreemden. Met vervreemden bedoelen wij in deze situatie: de overdracht in 
eigendom of de toebedeling van een onroerende zaak, alsmede de overdracht of de toebedeling dan 
wel de vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik.

Als u wilt vervreemden, bent u door het vestigen van dit voorkeursrecht verplicht om uw grond eerst 
aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een uitzonderingsgrond bestaat. Alleen als de 
gemeente niet op uw aanbod ingaat, mag u uw aangeboden grond aan anderen vervreemden. Als u 
uw grond niet eerst aan de gemeente aanbiedt, zal de overschrijving in de openbare registers van de 
overeenkomst tot vervreemding -de zogenaamde transportakte- aan een ander dan de gemeente, 
worden geweigerd. Onder elke transportakte moet namelijk een verklaring van de notaris worden 
opgenomen, dat op de in de akte vermelde onroerende zaak of beperkt recht geen gemeentelijk 
voorkeursrecht rust. Hierbij moet ook worden aangegeven dat, wanneer er wel een voorkeursrecht op 
rust, de vervreemding niet in strijd met de Wet voorkeursrecht gemeenten plaatsvindt. De levering van 
het verkochte aan een ander dan de gemeente kan dan dus niet plaatsvinden en dit kan wellicht voor 
die ander aanleiding zijn u om vergoeding van mogelijke schade te verzoeken.

In bijlage 1 bij deze brief geven wij verder aan hoe de procedure er uit ziet als u uw grond/het daarop 
gevestigde beperkte recht wilt vervreemden. Alle stappen die moeten en kunnen worden doorlopen, 
worden in deze bijlage uitgebreid beschreven. De inhoud van deze bijlage dient hier als herhaald en 
ingelast te worden beschouwd.

Als u daadwerkelijk wilt vervreemden, kunt u een afspraak maken om de procedure persoonlijk met 
ons door te nemen.

Bezwaar
Tegen het raadsbesluit van 7 april 2020 tot aanwijzing van de in de aanhef bedoelde grond tot gebied 
waarop het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is, staat op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht ('Awb') de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift open gedurende zes 
weken, ingaande op 9 april 2020.
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Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Albrandswaard, postbus 
1000, 3160 GA Rhoon. 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Indien u bezwaar heeft gemaakt en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist, kan op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 
50950, 3007 BL Rotterdam. 

Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders ex artikel 6 Wvg 
van 18 februari 2020, hoeft u niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders wordt op grond van artikel 6, derde lid van de Wvg, geacht te 
zijn gericht tegen het raadsbesluit ex artikel 5 Wvg van 7 april 2020.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats drs. Jolanda de Witte

Bijlagen:
1. Notitie over de Wet voorkeursrecht gemeenten.
2. Kopie raadsbesluit 7 april 2020 en bijhorend raadsvoorstel. 
3. Kopie publicatie Staatscourant.

N.B.
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Ingevolge wettelijk voorschrift zijn wij verplicht een 
kennisgeving te adresseren geheel conform de administratieve gegevens van het Kadaster.
Deze administratieve gegevens kunnen afwijken van de werkelijke situatie, bijvoorbeeld doordat de in 
de openbare registers ingeschreven eigenaar inmiddels is verhuisd of is overleden. Ondanks het feit 
dat wij wellicht op de hoogte zijn van de gewijzigde situatie, zijn wij toch verplicht de administratieve 
gegevens van het Kadaster te volgen. 
Wij kunnen het Kadaster niet verzoeken de kadastrale gegevens te wijzigen. Dit zal de (nieuwe) 
eigenaar of beperkt gerechtigde zelf of via een notaris bij het Kadaster dienen te doen.
Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden inzake besluit d.d. 7 april 2020 omtrent de vestiging c.q. 
bestendiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Wet voorkeursrecht gemeenten

1. Betekenis van de aanwijzing
De aanwijzing van in de brief genoemd(e) perceel/percelen/perceelsgedeelte/perceelsgedeelten als 
gebied waarop het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (verder 
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af te korten als 'Wvg') van toepassing is, heeft voor u slechts betekenis wanneer u van plan bent die 
grond/het daarop gevestigde beperkte recht te vervreemden. Onder vervreemden wordt in dit verband 
verstaan: de overdracht in eigendom of de toedeling van een onroerende zaak, alsmede de overdracht of 
de toedeling, dan wel de vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik, 
waaraan een onroerende zaak is onderworpen.

Als u wilt verkopen bent u namelijk verplicht uw goed eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij 
er een uitzonderingsgrond bestaat. Alleen als de gemeente niet op uw aanbod ingaat, mag u uw goed 
aan anderen verkopen. Laat u dit na dan zal de overschrijving in de openbare registers van de 
overeenkomst tot vervreemding -de zogenaamde transportakte- aan een ander dan de gemeente worden 
geweigerd. Onder elke transportakte moet namelijk een verklaring van de notaris of van een 
zaakwaarnemer-administrateur worden opgenomen, dat op de in de akte vermelde onroerende zaak of 
beperkt recht geen voorkeursrecht rust en, zo dit wel het geval is, dat de vervreemding dan niet in strijd 
met de Wvg plaats vindt. De levering van het verkochte goed aan een ander dan de gemeente kan dan 
dus niet plaatsvinden en dit kan wellicht voor die ander aanleiding zijn u om vergoeding van mogelijke 
schade te verzoeken.

2. Uitzondering
Op deze verplichting tot aanbieding aan de gemeente bestaat een aantal uitzonderingen, die in artikel 10, 
tweede en derde lid Wvg zijn opgesomd. 
Deze uitzonderingen zijn (niet letterlijk geciteerd):
a. een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede 

graad of met een pleegkind;
b. de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap of een nalatenschap;
c. een uiterste wilsbeschikking;
d. een overeenkomst met de Staat, een provincie, een gemeente of een waterschap;
e. een verkoop krachtens wetsbepaling of openbare executoriale verkoop;
f. een overeenkomst met een pachter in verband met diens voorkeursrecht tot koop als bedoeld in 

afdeling 11 van titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, betrekking hebbend op gronden 
waarop het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd op basis van artikel 6 of 5 Wvg;

g. een in een akte vervatte koop- of optie-overeenkomst, voor zover:
 de vervreemding geschiedt aan een in de overeenkomst met name genoemde partij en tegen 

een in die overeenkomst met name genoemde of volgens die overeenkomst bepaalbare prijs;
 de overeenkomst is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster vóór de 

inwerkingtreding van het gemeentelijk voorkeursrecht; en
 de vervreemding plaatsvindt binnen zes maanden na de dag van de inschrijving van de 

overeenkomst in de openbare registers.
Uitsluitend op grond van door u aannemelijk gemaakte gewichtige reden kan de gemeente u eventueel 
vrijstelling verlenen van de aanbiedingsplicht. De gemeente kan daarbij beperkingen opleggen.
Nadere inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de gemeente.

3. Wijze van aanbieden
Indien u van plan bent uw in de aanhef van deze brief vermelde grond of uw beperkte recht, waaraan de 
in de aanhef bedoelde grond is onderworpen, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, moet u de gemeente 
hiervan schriftelijk bij aangetekende brief opgave doen, onder vermelding van de in de aanhef gemelde 
kadastrale gegevens en oppervlakte(n). 
Indien de grond, waarvan u eigenaar bent of waarop u een beperkt recht hebt, deel uitmaakt van een 
complex van gronden dat een samenhangend geheel vormt en u dit gehele complex wilt vervreemden, 
kunt u dit in uw opgave aan de gemeente vermelden en daarbij eisen dat de gemeente het gehele door u 
aangeboden pakket in het besluit omtrent uw aanbod betrekt.
Indien uw in de aanhef vermelde grond of uw beperkte recht, waaraan de in de aanhef bedoelde grond is 
onderworpen, als onderdeel van een bedrijf of onderneming wordt geëxploiteerd, geldt eveneens dat 
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wanneer u dit bedrijf of deze onderneming wilt vervreemden, u dit in uw opgave aan de gemeente kunt 
vermelden en kunt eisen, dat de gemeente het bedrijf of onderneming in haar besluit betrekt.

Betreft aldus uw aanbod aan de gemeente meer dan slechts de grond die in de aanwijzing is begrepen en 
ziet de gemeente af van de uitoefening van haar voorkeursrecht, hebt u gedurende drie jaren na een 
zodanig bericht de vrijheid het totale door u aan de gemeente aangeboden pakket van grond en/of daarop 
rustende beperkte rechten aan een derde te vervreemden.

Brengt u na de afwijzing door de gemeente alsnog een splitsing aan in het door u aangeboden pakket en 
wenst u dit gedeeltelijk of in delen over te dragen, dan blijft u verplicht, althans voor zover het betreft 
het/de in de aanhef van de brief genoemde perceel/percelen/perceelsgedeelte(n), de gemeente in de 
gelegenheid te stellen dit/deze als eerste te verwerven. U zult dan opnieuw een schriftelijke opgave ter 
zake aan burgemeester en wethouders moeten doen.
Wat betreft de niet onder het voorkeursrecht vallende percelen en/of de daarop te vestigen of gevestigde 
beperkte rechten van het totale pakket geldt deze verplichting niet. U kunt deze zonder meer aan een 
derde vervreemden.
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4. Beginselbesluit van de gemeente
Na ontvangst van uw opgave dienen burgemeester en wethouders binnen zes weken een beslissing over 
uw aanbod te nemen en u hiervan schriftelijk in kennis stellen. Overschrijden burgemeester en 
wethouders deze termijn of delen zij u binnen deze termijn mee dat zij in uw aanbod niet geïnteresseerd 
zijn, dan mag u gedurende drie jaren na verloop van die termijn respectievelijk na bedoelde mededeling 
het door u eerst aan de gemeente aangeboden object aan anderen vervreemden.
Delen burgemeester en wethouders u mee dat zij wel op uw aanbod willen ingaan en daartoe een 
zogenaamd beginselbesluit tot aankoop hebben genomen, dan kunt u verder met de gemeente 
onderhandelen.

5. Onderhandelingen
Bent u met de gemeente in het stadium beland dat de onderhandelingen over de te betalen prijs 
daadwerkelijk kunnen beginnen, dan kunt u op minnelijke wijze trachten met de gemeente tot 
overeenstemming te komen.

In de situatie dat een beginselbesluit is genomen, maar partijen er gezamenlijk niet uitkomen, kunt u het 
college alleen nog vragen om een rechterlijke prijsbepalingsprocedure. 

Het college kan er vervolgens voor kiezen een verzoek bij de rechter in te dienen. Hiervoor staat een 
beslistermijn van vier weken. Indien het college geen verzoek indient bij de rechtbank of zij doet dit te laat, 
dan heeft u de vrijheid de aangeboden zaak gedurende drie jaar aan iedereen aan te bieden. 

Wanneer het oordeel van de rechtbank over de prijs van de door u aangeboden zaak wordt gevraagd, 
ongeacht of het initiatief hiertoe van de gemeente of van u uitgaat, wordt ter plaatse een onderzoek 
ingesteld naar het desbetreffende onroerend goed. U krijgt hiervan bericht opdat u bij dit onderzoek ter 
plaatse aanwezig kunt zijn. U krijgt bericht wanneer de terechtzitting over de te bepalen verkoopprijs zal 
worden gehouden en u zult worden opgeroepen daarbij aanwezig te zijn. 

De rechtbank dient binnen zes maanden haar oordeel te geven, waarbij het als gevolg van de wijziging 
van de Wvg mogelijk is de beslissing van de rechtbank in cassatie te laten toetsen. 

Voor de bepaling van de waarde van de door u aangeboden zaak zijn de maatstaven neergelegd in de 
artikelen 40b-40f van de Onteigeningswet van toepassing (artikel 13, lid 4 Wvg). De kosten van de 
procedure voor de rechtbank zijn in beginsel voor de gemeente; compensatie is echter mogelijk.

Binnen drie maanden na de beschikking van de rechtbank is de gemeente verplicht mee te werken aan 
de overdracht van de door u aangeboden zaak tegen betaling van de bij die beschikking bepaalde prijs. U 
dient, indien u althans nog steeds aan de gemeente wenst te vervreemden, schriftelijk de wens hiertoe te 
kennen te geven.

6. Betekenis termijnen
De hiervoor gemelde termijn die burgemeester en wethouders in acht dienen te nemen bij het 
doorzenden van uw verzoek om een rechterlijke prijsbepalingsprocedure is van belang. Wordt deze 
termijn namelijk overschreden, dan houdt dit in dat u gedurende drie jaren na afloop van de termijn de 
door u aan de gemeente aangeboden zaak aan anderen mag verkopen.

7. Bijzondere persoonlijke omstandigheden
Indien u er echter in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden belang bij hebt de aangeboden 
zaak juist aan de gemeente te vervreemden, dan kunt u ook de rechtbank van het arrondissement, waarin 
de gemeente gelegen is, verzoeken te bepalen dat de gemeente moet medewerken aan de overdracht 
aan haar van de door u aangeboden zaak.
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Zo'n verzoek aan de rechtbank moet schriftelijk en met redenen omkleed binnen twee maanden na de 
termijnoverschrijding of het negatief bericht van de gemeente door een advocaat worden ingediend. 
Ingeval de rechtbank uw verzoek afwijst, hebt u gedurende drie jaren na deze afwijzende beschikking de 
vrijheid de door u aangeboden zaak aan derden te vervreemden.

8. Wijze van corresponderen
Uit het vorenstaande is wel gebleken dat inachtneming van de voorgeschreven termijnen voor u en voor 
de gemeente grote gevolgen kan hebben. Om de bewijskracht te verzekeren dienen dan ook alle 
schriftelijke stukken die tussen u en de gemeente worden gewisseld, aangetekend te worden verzonden.

Op de gemeentesecretarie wordt een registratie gehouden, waarin alle met betrekking tot met een 
voorkeursrecht belaste gronden of hierop gevestigde beperkte rechten per perceel of 
perceelsgedeelte mogelijke of voorgeschreven handelingen worden bijgehouden, onder vermelding 
van de desbetreffende tijdstippen en zo nodig de inhoud of strekking. Verder wordt op grond van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ('Wkpb') in het gemeentelijk 
beperkingenregister aangetekend dat op de in de brief genoemd(e) 
perceel/percelen/perceelsgedeelte/perceelsgedeelten het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd is.

De mogelijkheden van bezwaar zijn aangegeven in de brief, waar deze notitie is bijgevoegd.


