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Beste raadsleden en burgerleden,
 
Op verzoek stuur ik u de onderstaande mail toe.
 
Met vriendelijke groet,

Eelco Groenenboom 
Griffier

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal

Afdeling Griffie | Gemeente Albrandswaard
Tel : 010 5061100 | E-mail : l.groenenboom@albrandswaard.nl
Mobiel : 
 

Van: Jeannette Wijnmalen - Hans <j.wijnmalen@bar-organisatie.nl> 
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 16:00
Aan: Eelco Groenenboom <l.groenenboom@albrandswaard.nl>
CC: Erwin Weterings <e.weterings@bar-organisatie.nl>; Wouter de Zeeuw <w.d.zeeuw@bar-
organisatie.nl>; Peter Wunderink <p.wunderink@bar-organisatie.nl>
Onderwerp: herontwikkeling de Omloop
 
 
Geachte raadsleden,
 
Gisteren heeft het college een besluit genomen over de herontwikkeling van de Omloop. Ter
bescherming van de financieel-economische belangen van de gemeente is in dezelfde
collegevergadering besloten voorlopig voorkeursrecht (WvG) te vestigen op enkele percelen in
de Rand van Rhoon.
 
De vestiging van het voorkeursrecht wordt vandaag (19 februari 2020) gepubliceerd in de
Staatscourant en gaat morgen in werking.
 
De direct belanghebbenden (eigenaars van de betreffende percelen) worden morgen (20
februari 2020) geïnformeerd.
 
Gezien de publicatie en het feit dat de direct belanghebbenden morgen worden geïnformeerd
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Voorstel 


Onderwerp: 
Herontwikkeling De Omloop (raadsvoorstel)


College van burgemeester 
en wethouders 
18 februari 2020


Zaaknummer
147014
 


Portefeuillehouder
Martijn Heezen


Niet-
openbaar


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


 


Geadviseerd besluit
De raad voor te stellen:
1. Voor het gebied aan de Omloopseweg, zoals op tekening in bijlage 1 (presentatie Omloop KC feb. 
2020) behorende bij dit besluit is aangegeven, een Notitie van uitgangspunten te laten voorbereiden 
waarin de kaders zijn opgenomen voor de planologische uitwerking van dit gebied voor woningbouw 
en herinrichting/verplaatsing van het aanwezige sportcomplex en deze notitie aan de raad voor te 
leggen;


2. de op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding 
op de bijlagen 2  (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) en bijlage 3 
(GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) te bekrachtigen onder verwijzing 
naar artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.


3. Voor het project Omloopseweg een grondexploitatie op te laten stellen, waarvan de kosten 
genoemd in de geheime bijlage 2 (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) 
en bijlage 3 (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg inclusief 
onderbouwing) deel uitmaken, en de ontwerp-grondexploitatie gelijktijdig met de Notitie van 
uitgangspunten aan de raad voor te leggen;


4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zoals opgenomen in geheime bijlage 2 (GEHEIM 
Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) ter aanwending van verwervings- en 
voorbereidingskosten;


Voorstel


Inleiding
Onze gemeente wil voorzien in de huisvestingsbehoefte van onze inwoners. Hiernaast hebben wij ook 
een aandeel te leveren in de regionale huisvestingsopgave. Voor dit doel zoeken wij geschikte 
locaties. Dat doen wij bij voorkeur met zoveel mogelijk behoud van ons groen. Albrandswaard vervult 
namelijk een belangrijke taak in de regio waar het gaat om de instandhouding van de polders met hun 
agrarische, natuur- en recreatieve functies.  


Een ander belang is dat wij willen voorzien in de aanwezigheid van eigentijdse sport- en 
recreatievoorzieningen voor onze inwoners. Wij constateren, mét de voetbalverenigingen die de 
sportlocatie aan de Omloopseweg gebruiken, dat deze accommodatie grotendeels is versleten. De 
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afgelopen 10 jaar zijn we er met vereende krachten in geslaagd de technische levensduur van deze 
accommodatie tot het uiterste op te rekken. We hebben het geduld van veel van onze sporters op de 
proef gesteld. Dit in afwachting van een structurele oplossing.


In dit voorstel brengen wij beide opgaven bij elkaar.


Zoals u weet heeft de gemeente Albrandswaard de afgelopen jaren in het kader van de 
woningbouwopgave een zoektocht gedaan naar potentieel geschikte locaties. Uiteindelijk heeft die 
zoektocht begin 2017 vier kansrijke locaties opgeleverd. Uw raad heeft op 20 november 2017 het 
besluit genomen de locatie De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie (zie tijdlijn bijlage 6).


Cruciaal voor de uitvoering van dit raadsbesluit is het vinden van een (nieuwe) plek voor de 
voetbalvelden. Dat heeft de nodige tijd gekost.


De “locatiestudie verhuizing sportpark De Omloop” is op 14 januari 2019 in Beraad en Advies Welzijn 
besproken. Tijdens dit overleg is aan het college gevraagd deze studie aan te vullen met de optie die 
de toenmalige voorzitter van VV Rhoon tijdens B&A heeft ingebracht. In de bijgevoegde studie (bijlage 
4) is op basis van een aantal uitgangspunten inzichtelijk gemaakt wat de kansen zijn voor een 
succesvolle verhuizing van het sportcomplex. In onze zoektocht naar een plek voor deze velden werd 
keer op keer de spagaat ‘bouwopdracht versus behoud van groen’ pijnlijk duidelijk.


Parallel aan het traject van de locatiestudie zijn na de vorming van het nieuwe college van 
Gedeputeerde Staten, zoals toegezegd, de gesprekken met de provincie hierover weer opgestart.


De provincie ziet een sportlocatie beleidsmatig als een stedelijke voorziening. Een substantiële 
oppervlakte voor dit doel onttrekken aan het groene buitengebied is in strijd met provinciaal 
planologisch beleid. Dit is voor de provincie een hard punt. Gezien ons eigen streven naar behoud van 
zoveel mogelijk groen hebben wij zeker begrip voor dit standpunt. Omdat volkshuisvestelijke belangen 
echter ook spelen hebben wij veel, en bij herhaling, bestuurlijke en ambtelijke energie gestoken om 
plek voor een sportpark langs de Rhoonse Baan (“15 ha”) of in de Rand van Rhoon te bepleiten. 
Gedeputeerde Staten wijzen, ook na ons verzoek tot heroverweging, de locatie voor sportvelden langs 
de Rhoonse Baan op basis van haar beleid af. Dat geldt ook voor de variant van  het volledige 
omklapmodel van de voetbalaccommodatie in de Rand van Rhoon.


De provincie heeft daarentegen opening geboden voor onze variant, die wij met dit voorstel aan u 
voorleggen. Dat betekent woningbouw, aansluitend op Essendael, tot aan de bestaande 
Omloopseweg en reconstructie van het sportcomplex waarbij beperkt (< 3 ha) een beroep wordt 
gedaan op ruimte in de Rand van Rhoon.


Wij zijn tevreden over de variant omdat:


het plan bijdraagt (ca. 14%) aan de voorziening in de (lokale) woningbehoefte tot 2030;


het plan mogelijkheden biedt ons beleid uit de Woonvisie te realiseren (onder meer bouwen 
voor starters en ouderen en het afgesproken aandeel van 30% sociale woningbouw);


met dit plan het groen van ons buitengebied zoveel mogelijk intact blijft;


de voetbalverenigingen in Rhoon zich met dit plan geholpen voelen;


we met dit plan een gedeeltelijke kostendrager hebben voor de modernisering van het 
bestaande sportcomplex;


we hiermee een belangrijk punt uit onze agenda van de samenleving realiseren.
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Beoogd effect
Met dit voorstel willen wij bereiken dat wij bijdragen in de voorziening in de lokale woningbehoefte, 
 ons aandeel leveren in de regionale taakstelling op dit gebied en dat wij een eigentijdse sport- en 
recreatievoorziening voor onze gemeenschap realiseren.


Argumenten
 1.1 De woon-/sportvariant aan de Omloopseweg biedt uit oogpunt van volkshuisvesting, sport en 
recreatie gunstige perspectieven.


Wij zien goede mogelijkheden vanuit deze variant bij te dragen in onze volkshuisvestingsdoelen 
(Woonvisie) en aan de ambitie om het bestaande verouderde sportcomplex aan de Omloop te 
vernieuwen. De uitgangspunten uit de “locatiestudie verhuizing sportpark De Omloop” in combinatie 
met het raadsbesluit uit 2017 beperken de mogelijkheden.


Het uitgangspunt ‘twee verenigingen op één locatie’ betekent immers een relatief groot ruimtebeslag. 
Het uitgangspunt om de Rand van Rhoon zo min mogelijk te belasten met bebouwing heeft voor het 
college zwaar gewogen (bijlage 5).


Gelet op de uitkomsten van de locatiestudie (Bijlage 4) blijft de Rand van Rhoon de voorkeurslocatie 
voor het herhuisvesten van de voetbalverenigingen. Om de Rand van Rhoon zoveel mogelijk te 
behouden in de huidige staat kiest het college voor een variant die woningbouw combineert met sport 
waarbij een zeer beperkt beroep op de gronden in de Rand van Rhoon (< 3 ha) wordt gedaan. Wij 
vinden dat er voldoende motieven zijn om voor het beoogde gebied tot een Notitie van uitgangspunten 
te komen waarin de raad kaders schept voor de planologische uitwerking van deze keuze. Bij de 
uitwerking wordt tevens nadere stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële onderbouwing 
gegeven aan deze keus. Tevens wordt hierbij  het draagvlak voor deze keuze in onze samenleving 
nader getoetst.


1.2 Woningmarkt afspraken blijven leidend


Het college realiseert zich dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij het leveren van het 
Albrandswaardse aandeel in deze regionale woningmarktafspraken. Een beperkter beslag op de Rand 
van Rhoon betekent dat er aanvullende woningbouwlocaties onderzocht moeten worden. Deze 
opgave krijgt zijn plek in de Omgevingsvisie die in voorbereiding is.


1.3 Wij willen als gemeente een actieve rol vervullen in de herontwikkeling van deze locatie 


De grond binnen de locatie is grotendeels eigendom van de gemeente. Een relatief klein deel dient 
nog van derden verworven te worden. De mengfunctie binnen en rondom de locatie, te weten wonen, 
verkeer en sport/recreatie, vraagt om zorgvuldige fijnmazige afstemmingen. Een belangrijk deel van 
de te realiseren opgaven is sociaal-maatschappelijk en niet geheel kostendekkend van aard. Deze 
belangen tezamen rechtvaardigen stevige regie op de ontwikkelingen en maximalisering van de 
mogelijkheid de woningbouwrevenuen via de gemeente ten goede te laten komen aan de bekostiging 
van de sociaal-maatschappelijke functies in het gebied. Gezien de dominante grondpositie van de 
gemeente kiezen wij voor een actieve opstelling in de grondexploitatie-activiteiten. Deze worden aan 
de hand van een grondexploitatie-opzet aangestuurd.


2. Geheimhouding op de genoemde documenten  is noodzakelijk in verband met de financiële 
belangen van de gemeente en derden


De economische en financiële belangen van de gemeente en de belangen van de bij dit onderwerp 
betrokken derden-partijen rechtvaardigen geheimhouding van enkele bijlagen.


3. De te realiseren doelen vragen om acties op de korte termijn
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Om onze grondpositie is het gebied compleet te maken dienen wij op verwervingsaanbiedingen in te 
kunnen gaan binnen het projectgebied. Dit is vitaal voor de realisatie. De aankoop is een bevoegdheid 
die bij het college ligt. Echter, de verwervingskosten raken direct het budgetrecht van uw raad. Om op 
korte termijn zonodig effectief te kunnen opereren is een voorbereidingskrediet nodig. Vooruitlopend 
op de grondexploitatie, waarin de dekking van deze uitgaven is opgenomen, vragen wij u hierom. 
Tevens is een deel van het krediet bestemd voor werkzaamheden om te komen tot de beoogde Notitie 
van uitgangspunten (kaders), het opstellen van een eerste grondexploitatie en procedures rondom 
grondpositie.


 


 


Overleg gevoerd met
Gesprekken met provincie, grondverwervingsdeskundigen, belanghebbende voetbalverenigingen en 
Volharding


Kanttekeningen
 


1.De provincie biedt ruimte voor uitwerking van de variant maar definitief groen licht is er nog niet


Hiervoor is uitwerking en verdere onderbouwing nodig. Ook is de provincie benieuwd welke 
planologische kaders gesteld gaan worden voor deze ontwikkeling. Om verder te komen in het proces 
is het nodig de beoogde Notitie van uitgangspunten (kader) op te stellen. Dat geldt ook voor de 
grondexploitatie-opzet. Dit instrument maakt de financieel-economische haalbaarsheidstoets mogelijk. 
Daarmee verkrijgen wij de basis om onder meer Gedeputeerde Staten onderbouwd en wel om formele 
medewerking te verzoeken.


 


2. De opbrengsten uit woningbouw zullen de investering in sportcomplex niet dekken


De wonen/sportvariant zal niet kostendekkend zijn. Gezien het aantal woningen zal de opbrengst 
ervan onvoldoende zijn om ook de kosten van de vernieuwing van het sportcomplex geheel daarmee 
te dekken. Wij rekenen wel op een bijdrage hiervoor vanuit de grondexploitatie. Bij de beeld- en 
besluitvorming binnenkort door uw raad over toewijzing van eenmalig beschikbare 
investeringsmiddelen van onze gemeente zullen wij deze opgave onder uw aandacht brengen. Wij 
spannen ons in de omvang van de noodzakelijke financiële bijdrage van buiten de grondexploitatie op 
dat moment inzichtelijk te hebben.


 


3. Kosten gaan voor baten uit, hier zijn risico’s aan verbonden


Om de procedure te kunnen vervolgen zijn bepaalde werkzaamheden noodzakelijk. In het voorstel is 
hierop al ingegaan. Vitaal voor de realisatie is de beschikking over resterende grond die nu nog niet 
onze eigendom is. Verwerving op voorhand houdt altijd een zeker risico in. Pas nadat een 
bestemmingsplan onherroepelijk is goedgekeurd is het risico grotendeels opgeheven. Dat geldt voor 
particulieren en marktpartijen maar ook voor de gemeente zelf. Wachten op een onherroepelijk plan 
betekent zeer waarschijnlijk dat we als gemeente achter het net vissen. De belangen, die met dit 
voorstel gemoeid zijn, rechtvaardigen het lopen van het risico dat in afwachting van een onherroepelijk 
bestemmingsplan bestaat.
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Uitvoering/vervolgstappen
In verband met de Wet voorkeursrecht gemeente moet de gemeenteraad binnen drie maanden het 
besluit van het college van 18 februari 2020 bekrachtigen waarbij het voorlopig het voorkeursrecht op 
bepaalde gronden, die vitaal zijn voor de realisatie van dit project, heeft gevestigd. Dit betekent uiterlijk 
in de raadsvergadering van 11 mei 2020. Wij leggen dit voorstel tot bekrachtiging met een afzonderlijk 
voorstel aan uw raad voor.


Financiële informatie
De dekking van de kosten die met deze opgave gemoeid zijn is mede afhankelijk van de keuzes die 
gemaakt gaan worden over het woningbouwprogramma. Dat gebeurt door de raad in de Notitie van 
uitgangspunten. Immers, sociale woningbouw levert meestal geen opbrengstsurplus op, dure vrije 
sector doet dat wel. De kosten van het sportcomplex worden naar verwachting niet volledig gedekt 
door de opbrengsten van de woningbouw. Het dekkingspercentage binnen de grondexploitatie zal 
naar schatting maximaal 60 - 70 % bedragen. 


Communicatie/participatie na besluitvorming
Een draaiboek voor de communicatie/participatie wordt ontwikkeld.


 


Bijlagen
1. Bijlage 1 Presentatie Omloop KC feb 2020.pdf  
2. Bijlage 5 Matrix sportcomplex varianten Omloop..docx  
3. Bijlage 6 Tijdlijn van 2017-2020 proces De Omloop....docx  
4. Bijlage 4 Locatiestudie Sportcomplex 'De Omloop'....docx  
5. Bijlage 2 GEHEIM uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. WvG..pdf – uitsluitend 


voor college 
6. Bijlage 3 GEHEIM uitwerking grondverwerving percelen Omloop (inclu onderbouwing)..pdf – 


uitsluitend voor college 
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CONCEPT RAADSBESLUIT


College B&W:
18 februari 2020


Zaaknummer:
147014


Onderwerp:
Herontwikkeling De Omloop 
(raadsvoorstel)


De raad van de gemeente Albrandswaard,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 18 februari 2020,


overwegende, dat


Vooruitlopend op een nog vast te stellen grondexploitatie de kosten zoals vermeld in bijlage 2 ten 
laste brengen van de Algemene Reserve.


BESLUIT:


1. Voor het gebied aan de Omloopseweg, zoals op tekening in bijlage 1 (presentatie Omloop KC feb. 
2020) behorende bij dit besluit is aangegeven, een Notitie van uitgangspunten te laten voorbereiden 
waarin de kaders zijn opgenomen voor de planologische uitwerking van dit gebied voor woningbouw 
en herinrichting/verplaatsing van het aanwezige sportcomplex en deze notitie aan de raad voor te 
leggen;


2. de op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding 
op de bijlagen 2  (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) en bijlage 3 
(GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) te bekrachtigen onder verwijzing 
naar artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.


3. Voor het project Omloopseweg een grondexploitatie op te laten stellen, waarvan de kosten 
genoemd in de geheime bijlage 2 (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) 
en bijlage 3 (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg inclusief 
onderbouwing) deel uitmaken, en de ontwerp-grondexploitatie gelijktijdig met de Notitie van 
uitgangspunten aan de raad voor te leggen;


4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zoals opgenomen in geheime bijlage 2 (GEHEIM 
Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) ter aanwending van verwervings- en 
voorbereidingskosten;








 


 


 
RAADSVOORSTEL 
 


Onderwerp: Vestiging gemeentelijk 
voorkeursrecht locatie 'Omloop' 


 Agendapunt: 
 


Commissie:  
 


e-mailadres opsteller: 
j.wijnmalen@bar-organisatie.nl 


Portefeuillehouder:  Openbaar 


BBVKenmerk:                               Raadsvoorstelnr.:                    Raadsbesluitnr.: 


 
ONDERWERP 


Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie 'Omloop' 


 


GEADVISEERDE BESLISSING 


De raad wordt voorgesteld om te besluiten:  


1. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 18 februari 2020 tot het 


toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wvg). 


2. 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.  


3. 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.  


4. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg 


betrokken zijn geweest.  


5. 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.  


6. 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. 


7. Te concluderen dat er wel/geen zienswijzen zijn ingediend en wel/geen aanleiding bestaat om 


het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen. 


 


 


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. 


 


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 


1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid 


Met dit voorstel willen wij bereiken dat wij bijdragen in de voorziening in de lokale woningbehoefte, 


ons aandeel leveren in de regionale taakstelling op dit gebied en dat wij een eigentijdse sport- en 


recreatievoorziening voor onze gemeenschap realiseren. 


 
2.1/3.1  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 
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. 
 
 


KANTTEKENINGEN 
3.1 Risico’s 
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. 


 
5.1 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht niet vrijblijvend 
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.  
 
7.1 Zienswijzen 


<…….> 


 


OVERLEG GEVOERD MET 
Dit voorstel is als integraal advies voorbereid in samenwerking met Overwater Grondbeleid 
Adviesbureau BV.  


 


FINANCIËN 
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 


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: 
- 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 zijn wel/geen zienswijzen ingediend, zodat er wel/geen aanleiding bestaat om het voorstel aan de 


raad aan te passen en/of het ontwerp raadsbesluit aan te passen. 


 


UITVOERING 


Participatie en in - extern overleg 


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. 


  


BIJLAGEN 
1. Perceelslijst  
2. Kadastrale tekening 
3. Kopie publicaties in de Staatscourant en het plaatselijk huis-aan-huisblad 
4. Format brief aan belanghebbenden en bijlage 







 


 


 







informeert het college u graag vandaag al over de raadsvoorstellen, die aan u hieromtrent zullen
worden voorgelegd te weten:
·       Herontwikkeling De Omloop
·       Ontwerp raadsvoorstel bekrachtiging Wet voorkeursrecht gemeenten
 
U vindt deze voorstellen als bijlagen bij deze mail. Uiteraard zullen deze voorstellen inclusief
bijlagen u ook via de normale bestuurlijke route worden toegestuurd.
 
Voor het voorstel met betrekking tot het bekrachtigen van het gevestigde voorkeursrecht door
de gemeenteraad gebeurt dit pas nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is
verstreken.
 
De stukken zijn vanaf donderdag (20 februari 2020) openbaar behalve de financiële bijlagen. U
wordt verzocht prudent om te gaan met deze informatie om de financiële positie van de
gemeente niet te schaden.
 
 
Met vriendelijke groet,

Jeannette Wijnmalen - Hans 

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal

Regieteam Albrandswaard | Regieteam Albrandswaard
Tel : +31105061158 | E-mail : j.wijnmalen@bar-organisatie.nl

 

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken
wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente
Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please
inform us and delete its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive
it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the
contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete
transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. This message shall not constitute any obligations.

 
 

mailto:j.wijnmalen@bar-organisatie.nl
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Voorstel 

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

College van burgemeester 
en wethouders 
18 februari 2020

Zaaknummer
147014
 

Portefeuillehouder
Martijn Heezen

Niet-
openbaar

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

 

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de percelen 
zoals genoemd onder beslispunt 2 zodat de gemeente een centrale regierol kan uitoefenen bij de 
ontwikkeling van plannen.

2. Aan te wijzen op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg 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-30429874-01 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 de onder beslispunt 2 bedoelde percelen niet eerder in een aanwijzing op grond 
van de Wvg betrokken zijn geweest.

4. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na 
dagtekening van dit besluit, tenzij vóór dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 5 Wvg is 
genomen.

5. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant van 19 februari 2020 en het ter plaatse verschijnende 
blad de 'Schakel Albrandswaard' van 27 februari 2020, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, 
eerste lid Wvg ontstaat.

6. In het gemeentelijk beperkingenregister als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen onroerende zaken ('Wkpb') aan te tekenen dat op de betreffende percelen het 
gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is, alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden van de 
procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen.

7. Geheimhouding op te leggen tot 20 februari 2020 op deze voordracht en de bijlagen bij deze 
voordracht op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10, lid 2 sub b WOB, 
om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.

8. De gemeenteraad voor te stellen om het voorkeursrecht ex artikel 5 Wvg te bestendigen en akkoord 
te gaan met bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel.
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Voorstel

Inleiding
Ter uitvoering van het raadsbesluit van 30 november 2017 zijn wij 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.

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. ook worden de economische en financiele 
belangen van de gemeente door het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht voldoende 
beschermd.

Beoogd effect
Met dit voorstel willen wij bereiken dat wij bijdragen in de voorziening in de lokale woningbehoefte, ons 
aandeel leveren in de regionale taakstelling op dit gebied en dat wij een eigentijdse sport- en 
recreatievoorziening voor onze gemeenschap realiseren.

Relatie met beleidskaders
Voorkeursrecht heeft relatie met bbv herontwikkeling De Omloop dat op dezelfde datum in het college 
wordt behandeld.

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid

Met dit voorstel willen wij bereiken dat wij bijdragen in de voorziening in de lokale woningbehoefte, ons 
aandeel leveren in de regionale taakstelling op dit gebied en dat wij een eigentijdse sport- en 
recreatievoorziening voor onze gemeenschap realiseren.

 

1.2 Betere uitgangspositie op de grondmarkt

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.

 

1.3          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.
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1.4.        Voorkomen buitensporige grondprijsstijgingen 

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

 

1.5          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.

 

2.1          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.
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7.1          Grondspeculatie dient voorkomen te worden

Om grondspeculatie te voorkomen wordt op het voorstel en de bijlagen geheimhouding opgelegd tot 
het moment van inwerkingtreding van het gemeentelijk voorkeursrecht. De belangen van de gemeente 
tot geheimhouding en ongewenste speculatie ten aanzien van de betreffende gronden wegen 
zwaarder dan openbaarheid van het besluit tot die tijd.

 

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:

-              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.

 

Overleg gevoerd met
Dit voorstel is als integraal advies voorbereid in samenwerking met Overwater Grondbeleid 
Adviesbureau BV en collega's grondbedrijf.

Kanttekeningen
1.1          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.
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-              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

Nadat het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd, vraagt een verdere instandhouding dat er binnen 
3 maanden een besluit van de gemeenteraad dient te zijn genomen om het gemeentelijk 
voorkeursrecht te bestendigen, anders vervalt het gemeentelijk voorkeursrecht van rechtswege. 

 

Uitvoering/vervolgstappen
De vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht leent zich niet voor participatie of voorafgaand 
overleg met belanghebbenden en/of belangstellenden. Immers, op het moment dat een dergelijk 
overleg wel wordt geïnitieerd kan dit voor marktpartijen een trigger zijn om alsnog een positie in te 
nemen in het onderhavige gebied. Ter voorbereiding van de raadsbehandeling worden 
belanghebbenden overigens wel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerp-raadsvoorstel, zie ook onder 'Rechtsbescherming'.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

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.

Juridische zaken
Burgemeester en wethouders kunnen een voorkeursrecht vestigen voor de duur van ten hoogste drie 
maanden (artikel 6 Wvg), te rekenen vanaf de datum van het collegebesluit en treedt in werking op de 
dag na publicatie van de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Binnen deze termijn van 
3 maanden dient de gemeenteraad het voorkeursrecht te bestendigen, anders vervalt het 
gemeentelijk voorkeursrecht van rechtswege. 

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

Communicatie/participatie na besluitvorming
Publicaties

De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het plaatselijk huis-aan-huisbladde 
'Schakel Albrandswaard'en voorts op de gebruikelijke wijze. Het gemeentelijk voorkeursrecht treedt in 
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werking op de dag na de dag van publicatie van de bekendmaking in de Staatscourant, ofwel met 
ingang van 20 februari 2020. Dit betekent dat tussen de datum van het nemen van het besluit en

20 februari 2020 geheimhouding dient te worden betracht.

 

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.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar en beroep

Het collegebesluit tot vestiging van een Wvg wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb, 
zodat daartegen bezwaar en beroep open staat. Deze bezwaarschriften worden tevens geacht te zijn 
gericht tegen het nog te nemen raadsbesluit.

 

Zienswijzen

Daarnaast worden de eigenaren op de in het besluit betrokken percelen - gedurende vier weken - in 
de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk hun zienswijzen op het ontwerp-raadsvoorstel 
kenbaar te maken.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
ja m.i.v. 20-02-20

 

Bijlagen
1. Bijlage 1. - perceelslijst-01.doc  
2. Bijlage 2. - kadastrale kaart met nummer TK-30429874-01.pdf  
3. Bijlage 3.1 - publicatie Staatscourant-01.doc  
4. Bijlage 3.2 - publicatie plaatselijk blad-01.doc  
5. Bijlage 4.1 - format brief aan belanghebbenden-01.docx  
6. Bijlage 4.2 - bijlage brief belanghebbenden-01.doc  
7. Ontwerp-raadsvoorstel-besluit bekrachtigen Wvg.pdf  



 

 

 
RAADSVOORSTEL 
 

Onderwerp: Vestiging gemeentelijk 
voorkeursrecht locatie 'Omloop' 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 

e-mailadres opsteller: 
j.wijnmalen@bar-organisatie.nl 

Portefeuillehouder:  Openbaar 

BBVKenmerk:                               Raadsvoorstelnr.:                    Raadsbesluitnr.: 

 
ONDERWERP 

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie 'Omloop' 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

De raad wordt voorgesteld om te besluiten:  

1. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 18 februari 2020 tot het 

toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wvg). 

2. 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.  

3. 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.  

4. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg 

betrokken zijn geweest.  

5. 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.  

6. 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. 

7. Te concluderen dat er wel/geen zienswijzen zijn ingediend en wel/geen aanleiding bestaat om 

het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen. 

 

 

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. 

 

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 

1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid 

Met dit voorstel willen wij bereiken dat wij bijdragen in de voorziening in de lokale woningbehoefte, 

ons aandeel leveren in de regionale taakstelling op dit gebied en dat wij een eigentijdse sport- en 

recreatievoorziening voor onze gemeenschap realiseren. 

 
2.1/3.1  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 
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. 
 
 

KANTTEKENINGEN 
3.1 Risico’s 
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. 

 
5.1 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht niet vrijblijvend 
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.  
 
7.1 Zienswijzen 

<…….> 

 

OVERLEG GEVOERD MET 
Dit voorstel is als integraal advies voorbereid in samenwerking met Overwater Grondbeleid 
Adviesbureau BV.  

 

FINANCIËN 
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 

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: 
- 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 zijn wel/geen zienswijzen ingediend, zodat er wel/geen aanleiding bestaat om het voorstel aan de 

raad aan te passen en/of het ontwerp raadsbesluit aan te passen. 

 

UITVOERING 

Participatie en in - extern overleg 

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. 

  

BIJLAGEN 
1. Perceelslijst  
2. Kadastrale tekening 
3. Kopie publicaties in de Staatscourant en het plaatselijk huis-aan-huisblad 
4. Format brief aan belanghebbenden en bijlage 
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