Perceellijst en kaart van de aangewezen gronden behorende bij het raadsbesluit van 11 juni 2019

Perceellijst:
Perceel 1: Vries T 1113 geheel, groot 5.590 m2
Perceel 2: Vries T 1115 geheel, groot 17.310 m2

-

De gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wvg van toepassing wordt
betreffen de percelen kadastraal bekend als gemeente Vries, sectie T, nummer 1113 geheel
en gemeente Vries, sectie T, nummer 1115 geheel;

-

Gemeenten worden met de Wvg in staat gesteld hun positie bij grondverwerving ten behoeve
van de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid te versterken. Gemeenten verkrijgen bij de
vrijwillige te koop aanbieding van onroerend goed door eigenaren namelijk een
voorkeurpositie. De Wvg verschaft gemeenten daardoor in het kader van de uitvoering van
de gemeentelijke plannen op lange en/of middellange termijn een passief
verwervingsinstrument, naast de mogelijkheid van onteigening;

-

Het voorkeursrecht dient tevens als beschermingsinstrument, waardoor ongewenste
verkopen, al dan niet als speculatie, worden tegengegaan;

-

De aan te wijzen percelen liggen in het gebied van de door de gemeenteraad op 21 maart
2017 vastgestelde Beheersverordening Vries. De gronden zijn daarin aangewezen als
“woongebied”; Het huidige gebruik is agrarisch.

-

Aan de aan te wijzen gronden is een van het huidige gebruik afwijkende bestemming
toebedacht. Er is sprake van afwijkend dan wel intensiever of beter gebruik, bestaande uit
de realisatie van maximaal 75 woningen;

-

De aan te wijzen gronden zijn niet eerder aangewezen in het kader van de Wvg, behoudens
de voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders op grond van
artikel 6 Wvg, inwerking getreden d.d. 5 april 2019;

-

Het besluit tot voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg vervalt drie maanden na
dagtekening daarvan van rechtswege, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad
tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking treedt;

-

Na het vestigen van het definitieve voorkeursrecht door de gemeenteraad zal worden
overgegaan tot het vaststellen van een nieuwe structuurvisie en/of een nieuw
bestemmingsplan voor het gebied.
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