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Onderwerp 

Vestiging van het voorkeursrecht (Wvg) op gronden in Vries-Zuid 

 
Samenvatting 

In Vries-Zuid zijn verregaande plannen voor woningbouw. Er wordt rekening gehouden met realisatie 
van maximaal 75 woningen in het plangebied. Binnen het plangebied is naast de gemeente een 
tweede grondeigenaar aanwezig. Om als gemeente regie te krijgen over de ontwikkeling van het 
gehele plan en om te voorkomen dat grondspeculanten het plan frustreren wordt voorgesteld om de 
Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen voor twee kadastrale percelen met een oppervlakte 
van totaal ca 22.900m2. Deze twee percelen liggen in het plangebied en zijn niet in eigendom bij de 
gemeente. 

 
Voorstel 

1 Op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden in Vries-Zuid voorlopig aan 
te wijzen voor de duur van maximaal drie maanden als gronden waarop de Wvg van toepassing is. 
Het betreffen de gronden, kadastraal bekend als gemeente Vries, sectie T nummer 1113 en 1115 (zie 
bijlage 1); 
2 Gelet op het beoogde doel, de gewenste spoed en de vertrouwelijke aard van deze procedure en 
gelet op artikel 4:11 onder c van de Algemene wet bestuursrecht, geen toepassing te geven aan 
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); 
3 De terinzagelegging van dit besluit zo spoedig mogelijk bekend te maken zoals genoemd in artikel 
7 Wvg, door bekendmaking in de Staatscourant en op de gemeentepagina van het plaatselijk huis 
aan huis blad en op de website van de gemeente en mede te delen aan de eigenaar en eventueel 
beperkt gerechtigden.  
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TOELICHTING B&W-ADVIES 
 
1. Onderwerp 
 
Vestiging van het voorkeursrecht (Wvg) op gronden in Vries-Zuid 
 
2. Voorstel 
 
1 Op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden in Vries-Zuid voorlopig aan te wijzen 
voor de duur van maximaal drie maanden als gronden waarop de Wvg van toepassing is. Het betreffen de 
gronden, kadastraal bekend als gemeente Vries, sectie T nummer 1113 en 1115 (zie bijlage 1 en 2); 
2 Gelet op het beoogde doel, de gewenste spoed en de vertrouwelijke aard van deze procedure en gelet op 
artikel 4:11 onder c van de Algemene wet bestuursrecht, geen toepassing te geven aan artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb); 
3 De terinzagelegging van dit besluit zo spoedig mogelijk bekend te maken zoals genoemd in artikel 7 Wvg, 
door bekendmaking in de Staatscourant en de gemeentepagina en mede te delen aan de eigenaar en 
eventueel beperkt gerechtigden.  
 
3. Inleiding en perspectief 
 
In Vries-Zuid zijn verregaande plannen voor woningbouw. Er wordt rekening gehouden met realisatie van 
maximaal 75 woningen in het plangebied. Binnen het plangebied is naast de gemeente een tweede 
grondeigenaar aanwezig. Om als gemeente regie te krijgen over de ontwikkeling van het gehele plan en om te 
voorkomen dat grondspeculanten het plan frustreren wordt voorgesteld om de Wet voorkeursrecht gemeenten 
toe te passen voor twee kadastrale percelen met een oppervlakte van totaal ca 22.900m2. Deze twee percelen 
liggen in het plangebied en zijn niet in eigendom bij de gemeente. 
 
De aan te wijzen gronden zijn aangewezen als “woongebied”, het huidige gebruik is agrarisch. Aan deze 
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 40 tot maximaal 75 woningen.  
 
4. Argumenten 
 
1.1 De planontwikkeling wordt bevorderd. 
In het geval een derde-ontwikkelaar eigenaar wordt van de grond kan de planontwikkeling worden gefrustreerd.  
 
1.2 Het vestigen van het recht past bij het actieve grondbeleid dat de gemeente normaliter voert en geeft de 
mogelijkheid meer sturing te geven 
Het is gewenst dat de gemeente de regie voert over de gehele ontwikkeling.    
 
1.3 Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente een recht van eerste koop 
Hierdoor wordt voorkomen dat grondspeculanten of derde-ontwikkelaars de betreffende gronden overnemen.  
 
Op het moment dat de gronden worden aangeboden dient het college binnen zes weken te besluiten. Ziet het 
college dan af van aankoop, dan kan de eigenaar de gronden aan derden aanbieden.  
 
2.1 De procedure voor het vestigen dient uiterst vertrouwelijk te verlopen 
Pas na inwerkingtreding wordt de grondeigenaar geïnformeerd zodat ongewenste doorverkoop voorkomen 
wordt. 1 dag na publicatie in de Staatscourant treedt het besluit in werking.  
 
5. Kanttekeningen 
 
De verstandshouding tussen de eigenaar en gemeente kan gefrustreerd raken. Echter het algemeen belang is 
hier dusdanig groot, dat dit een dergelijk besluit rechtvaardigt.  
 
De eigenaar wordt met de aanwijzing op zijn gronden niet verplicht tot verkoop. Als de eigenaar geen aanbod 
doet, kan de grond ook niet verworven worden. Echter we verwachten dat er met de huidige eigenaar wel 
ontwikkelafspraken gemaakt kunnen worden. De aanwijzing hoeft dit niet te belemmeren.  
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Gaat de eigenaar echter op korte termijn toch verkopen aan derden, dan kan dit de gehele ontwikkeling van 
Vries-Zuid frustreren. In het geval een verkoop plaatsvindt voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant dan 
zijn wij te laat en hebben wij het nieuwe eigenaarschap te respecteren. Inschrijving van een gesloten 
koopovereenkomst in het kadaster is al voldoende om de aanwijzing tegen te houden. Daarom is haast 
geboden. 
 
6. Advies 
 

Financiën Ja                Nee  

 
Pas nadat de huidige eigenaar een aanbod tot verkoop doet en de gemeente besluit tot aankoop zal 
de gemeenteraad om krediet worden gevraagd.  
 

 

Juridische Zaken Ja              Nee  

 
 

HRM Ja              Nee  
 
 

Communicatie Ja             Nee  

 
 

Derden Ja              Nee  

Plas en Bossinade heeft geadviseerd en aangegeven dat het vestigen van een recht in deze juridisch 
uitvoerbaar is.  

 
7. Uitvoering 
 
Na positieve besluitvorming, publicatie in de Staatscourant en op de gemeentepagina van het plaatselijk huis 
aan huis blad en op de website van de gemeente dient de gemeenteraad binnen drie maanden het besluit te 
bestendigen en tot definitieve aanwijzing over te gaan. Na aanwijzing door de gemeenteraad is het 
voorkeursrecht drie jaar geldig. De eigenaar (en eventueel beperkt gerechtigden) wordt telefonisch en via 
aangetekende brief geïnformeerd. Dit besluit tot voorlopige aanwijzing zal voor een ieder gedurende zes weken 
ter inzage liggen in het gemeentehuis in Vries.   
 
8. Besloten behandelen 
 
Dit voorstel dient om begrijpelijke redenen strikt vertrouwd behandeld te worden.  
 
9. Bijlage(n) 
 
1 Perceellijst en kaart van de aangewezen gronden 
2 Publicatietekst Staatscourant 
 
 

 
Handtekening adviseur 
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N. Nijboer/ G.J. Bensink 

















Publicatietekst Staatscourant 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 6 Wvg op 2 april 2019 
hebben besloten twee percelen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 
en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft de percelen die zijn gelegen aan de Asserstraat in Vries, 
kadastraal bekend Vries T 1113 en Vries T 1115. 

 Inhoud 

- 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;  

 

- Dit 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 (binnen drie 

maanden) zal worden overgegaan tot het vaststellen van een nieuwe structuurvisie en/of een 

nieuw bestemmingsplan voor het gebied.  

Inzien van de stukken 

Het besluit van burgemeester en wethouders van 2 april 2019 ligt samen met het daarbij behorende 
kadastrale overzicht (bestaande uit een kaart en lijst van de onroerende zaken waarop de aanwijzing 
betrekking heeft vermeldende de kadastrale aanduiding, de grootte en de namen van de eigenaren en 
van de rechthebbenden op de beperkte rechten volgens de kadastrale registratie d.d. 28 maart 2019) 
met ingang van 8 april 2019 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van de stukken na 
telefonische afspraak mogelijk. 

Bezwaar 

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken tegen de aanwijzing bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries.  

Wilt u reageren? 

Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren. Wij maken hiervoor graag een afspraak met 
u.  

Informatie 

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662. 


	voorstel Wvg voor publicatie internet
	Brief aan de gemeenteraad getekend en met bijlage
	brief aan de gemeenteraad getekend
	getekend voorstel inclusief bijlagen
	getekend collegevoorstel
	bijlage 1 voorstel wvg perceellijst etc.docx
	bijlage 2 voorstel wvg tekst staatscourant concepttekst



