
 

*Z01AEB8DE6E* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-15-23968 Hein van Amstel Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5854  

B&W-besluit   09-06-2015 

Raadscommissie  24-06-2015    

Raad    09-07-2015 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten Triangel 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  In te stemmen met het niet-ontvankelijk verklaren van de zienswijze van Rotteveel 

M4 Bouwmanagement en Vastgoedadvies. 

2.   Als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing 

ingevolge artikel 2 in samenhang met artikel 5 van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) te nemen dat de betrokken percelen zullen worden 

herontwikkeld en bestemd tot een woongebied met – voor zover daarop thans 

woningen aanwezig zijn – andersoortige en anders gesitueerde woningen, van 

welke toegedachte bestemming het bestaande gebruik afwijkt. 

3.  Op basis van artikel 2 in samenhang met artikel 5 van de Wvg over te gaan tot de 

aanwijzing van percelen gelegen in het gebied de Triangel als percelen waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft de 

gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening nr. 

38.103 en de daarbij behorende perceellijst, vermeldende de kadastrale 

aanduiding, hun grootte en de namen van de eigenaren en de rechthebbenden en 

de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het 

kadaster naar de stand per 26 mei 2015, met de aantekening dat deze percelen 

alleen eerder bij een aanwijzing betrokken zijn geweest op basis van de 

voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders van 14 

april 2015. Ten opzichte van de voorlopige aanwijzing is het gebied dat in de 

aanwijzing is betrokken, beperkt tot de 21 percelen aan de Leidsestraat. 

4.  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit raadsbesluit ter 

inzage te leggen in de publiekshal en deze terinzagelegging te publiceren in de 

Staatscourant en in het Witte Weekblad, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in 

artikel 2 van de Wvg ontstaat. 

5.  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit raadsbesluit in te 

schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren 

en belanghebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit 

besluit schriftelijk in kennis te stellen. 

 

Bestaand kader:  

-Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

-Besluit voorkeursrecht gemeenten (Bvg) 
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-Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

-Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) 

-Amendement en motie van 12 januari 2012  

 

Doelstelling:  

Met de aanwijzing willen we het gebied dat bekend staat als De Triangel tot 

herontwikkeling brengen. Het verbeteren van het aanzicht, de leefbaarheid en de 

woonkwaliteit langs de Leidsestraat staan daarbij voorop. 

 

Inleiding: 

Wij verwijzen u hiervoor naar het inhoudelijke voorstel over de ontwikkeling van de 

Triangel (geregistreerd als bestuur 5865) dat ook op 9 juli 2015 ter besluitvorming is 

geagendeerd op de raadsagenda. 

 

Argumenten: 

1.1 De zienswijze is ingediend na de zienswijzenperiode.  

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om vanaf 16 april tot en met 27 mei 

2015 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen bij de raad naar voren te brengen. Er is 

één zienswijze ingediend op 1 juni 2015 door Rotteveel M4 Bouwmanagement en 

Vastgoedadvies. Nu deze zienswijze is ingediend buiten de zienswijzentermijn, en 

ook voor het overige niet van bijzondere omstandigheden is gebleken die een 

overschrijding van de termijn zouden rechtvaardigen, dient deze als niet-ontvankelijk 

te worden gekwalificeerd. Een inhoudelijke behandeling van de zienswijze kan 

daarom achterwege blijven. 

 

2.1Ontwikkelscenarios’s voor de Triangel zijn in voorbereiding. 

De bevriezing van het gebied via uw aanwijzing is benodigd. Op dit moment worden  

één of meerdere ontwikkelscenario’s achter de schermen uitgewerkt. daarom is het 

van belang dat de gemeente kan voorkomen dat gronden door derden worden 

aangekocht. Zo kan de gemeente greep houden op de grondverwerving. Daarbij komt  

dat er nog geen ruimtelijke plannen zijn waardoor onteigening niet mogelijk is. Het  

voorkeursrecht vormt in deze situatie een aanvulling op de mogelijkheid van  

verwerving op vrijwillige basis. U werd via het separate spoor van de 

bestuursopdracht reeds geïnformeerd en geadviseerd over de verschillende 

ontwikkelscenario’s. 

 

3.1 Zo verkrijgt de gemeente een voorrangspositie bij de verwerving. 

Indien een eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde zijn eigendom/recht van eigenaar  

wil laten wisselen, moet hij deze eerst aan de gemeente aanbieden. In de Wvg is 

uitgewerkt wat onder deze vervreemding wordt verstaan en zijn de uitzonderingen op  

de aanbiedingsplicht benoemd. De gemeente kan vervolgens al dan niet besluiten om 

tot aankoop over te gaan. Alleen als de gemeente geen gebruik maakt van de 

mogelijkheid tot aankoop kan de eigenaar juridisch leveren aan een derde. Deze 
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aanwijzing betekent niet dat de eigenaar verplicht wordt om tot verkoop van zijn 

eigendom over te gaan. Er is derhalve sprake van een vrijwillige verkoopsituatie. 

 

3.2 De gemeente verkrijgt inzicht in de markt. 

Alle aanbiedingen komen immers als eerste bij de gemeente. 

 

3.3 Verkoop door Stek van haar woningen aan derden maakt integrale 

herontwikkeling van het gebied nagenoeg onmogelijk. 

Wanneer het bezit van Stek versnipperd raakt en derden zich een positie verwerven in 

het plangebied heeft dat een prijsopdrijvend effect. Daardoor wordt het moeilijker en 

duurder om de onroerende zaken te verwerven. Dit komt de haalbaarheid van de 

beoogde herontwikkeling niet ten goede. Tevens zien wij hierin een risico van 

speculatie. Daarbij komt nog dat nieuwe eigenaren/bewoners  investeringen zouden 

kunnen doen die niet meer tot zijn recht komen. Door als gemeente te kunnen 

aankopen, wordt een vertrekkende bewoner niet belemmerd. 

 

3.4 Het algemeen belang is gediend met de vestiging van het voorkeursrecht 

Het algemeen belang dat gediend is met de vestiging van het voorkeursrecht 

afwegend tegen het individueel belang, rechtvaardigt 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. Daarbij is meegewogen dat in de belangen van de eigenaren en zakelijk 

gerechtigden die bij de besluitvorming dienen te worden betrokken door de Wvg-

wetgever op uitvoerige wijze is voorzien. Te denken valt aan het feit dat: 

- De Wvg een uitgebreide rechtsbescherming kent voor de gerechtigden van de 

aangewezen gronden; 

- De Wvg reeds in voldoende mate heeft voorzien in de gevallen waarin de 

gemeente bestaande rechtsverhoudingen dient te respecteren, en de 

aanbiedingsplicht dus 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 krijgen een reële prijs krijgen voor hetgeen zij verkopen. 

Wanneer de gemeente en de eigenaar geen overeenstemming kunnen bereiken 

over de prijs, kan de rechtbank op verzoek van de verkoper deskundigen  

benoemen, die een advies over de prijs kunnen uitbrengen.  

 

3.5 Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 

De gemeente mag een voorkeursrecht vestigen op gronden/percelen waaraan een 

niet agrarische bestemming is toegedacht of gegeven en waarvan het huidige gebruik 

afwijkt van de beoogde bestemming. Er is sprake van een van het huidige gebruik 
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afwijkende bestemming als er een functiewijziging plaatsvindt. Bijvoorbeeld wonen in 

een pand dat bestemd is als kantoor. Naar het oordeel van de rechter is 

“afwijkend”gebruik” ook wanneer het huidige gebruik past in de nieuwe bestemming 

maar op grond van de nieuwe bestemming ook een intensiever of beter gebruik 

mogelijk is. Bijvoorbeeld van woonhuis naar gestapeld wonen of een betere situering 

van de woningbouw ten opzichte van de N208. Dit rechterlijk oordeel maakt vestiging 

van het voorkeursrecht mogelijk voor het (integrale) Triangel gebied omdat ook 

wanneer het gebied wordt geherstructureerd met behoud van de woonfunctie, dat 

toch “afwijkend gebruik” kan opleveren.   

 

3.6 De Structuurvisie Hillegom 2008 en de uitwerkingen daarvan bieden onvoldoende 

houvast om de grondslag van het te vestigen/bestendigen voorkeursrecht te baseren 

op artikel 4 van de Wvg. 

De voorlopige aanwijzing dient gevolgd te worden door een raadsbesluit (binnen 3 

maanden). Nu de betreffende gronden slechts in de Structuurvisie Hillegom zijn 

genoemd als mogelijke inbreidingslocatie zonder dat er aanwijzingen zijn gegeven 

voor de bestemming, biedt artikel 4 geen basis waarop de raad het voorkeursrecht 

kan baseren. 

Door het ontbreken van aanwijzingen in de Structuurvisie dient artikel 5 Wvg als 

grondslag te worden gehanteerd. 

Op basis van artikel 5 van de Wvg kan de raad het volgende aanwijzen:   

Gronden die nog niet zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan, of 

structuurvisie, maar waarbij in het besluit tot aanwijzing aan de betrokken gronden 

een niet agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van 

de bestemming.  

 

3.7 Uw aanwijzing past in het wettelijk besluitvormingstraject 

Artikel 6 van de Wvg bepaalt dat  De voorlopige aanwijzing  van rechtswege vervalt 

drie maanden na dagtekening van het besluit, tenzij voor dat tijdstip een besluit van 

de raad tot aanwijzing ingevolge artikel 2 in samenhang met de artikel 5 Wvg in 

werking treedt. Met de voorlopige aanwijzing is het gehele plangebied aangewezen. 

In nadere besluitvorming van het college op 12 en 19 mei is in principe gekozen voor 

ontwikkelscenario “basis”. Dit betreft alleen de herontwikkeling van de woningen aan 

de Leidsestraat. Het aanwijzingsgebied is daarop afgestemd en wijkt dus af van het in 

de voorlopige aanwijzing opgenomen gebied. De voorlopige aanwijzing op het gebied 

dat met de aanwijzing niet wordt meegenomen, komt van rechtswege te vervallen op 

14 juli 2015. 

Het besluit van de raad vervalt vervolgens van rechtswege drie jaar na dagtekening 

van het besluit, tenzij voor dat tijdstip een opvolgend ruimtelijk plan wordt 

vastgesteld. De gemeente is voornemens als opvolgend ruimtelijk plan een 

bestemmingsplan vast te stellen. De aanwijzing in het kader van de Wvg vervalt tot 

slot pas van rechtswege tien jaar na inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

 

 



 

5 

Financiële dekking: 

De financiële consequenties van dit besluit treden op bij de verkoop aan de gemeente 

van eigendommen waarop het voorkeursrecht rust. Deze worden geborgd via het 

raadsvoorstel ter vaststelling van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van 

de Triangel. Dit voorstel legt de te kiezen ontwikkelscenario’s voor met inbegrip van 

de benodigde budgetten waarin de inbreng van de eigendommen is meegenomen.  

 

Urgentie: 

Het besluit tot voorlopige aanwijzing is door het college genomen in de vergadering 

van 14 april 2015. De terinzagelegging van het collegebesluit is op 15 april 2015 in 

de Staatscourant  gepubliceerd en in het Witte Weekblad op 22 april 2015. Registratie 

in het beperkingen register heeft op 15 april 2015 plaatsgevonden. Belanghebbenden 

zijn afzonderlijk per brief op de hoogte gesteld. Op 15 april 2015 zijn de brieven 

verzonden. De aanwijzing door de raad dient ingevolge artikel 6 lid 1 Wvg binnen drie 

maanden na dagtekening van de voorlopige aanwijzing plaats te vinden, dus uiterlijk 

in de vergadering van 9 juli 2015.  

 

De terinzagelegging van het raadsbesluit zal op 10 juli 2015 in de Staatscourant en  

in het Haarlems Dagblad worden gepubliceerd. Registratie in het beperkingen register 

zal tevens op 10 juli 2015 plaatsvinden. Belanghebbenden zullen afzonderlijk per 

brief op de hoogte worden gesteld. Op 10 juli 2015 zullen de brieven verzonden 

worden.  De terinzagetermijn is van 13 juli tot en met 23 augustus 2015. 

 

Kanttekeningen: 

- Indien uw raad de voorlopige aanwijzing niet binnen 3 maanden bekrachtigt, dan 

komt het voorkeursrecht te vervallen De eerst mogelijke vervaldatum van het 

voorkeursrecht is dus 14 juli 2015. 

- Hoewel er geen onmiddellijke financiële consequenties zijn, kan toepassing van 

voorkeursrecht aanmerkelijke kosten met zich meebrengen. Dit betreft 

aankoopkosten van onroerende zaken, kosten van aanbieding- en 

prijsvormingprocedures. 

- Het vestigen van voorkeursrecht leidt niet direct tot een verplichting van eigenaren 

tot verkoop van onroerende zaken. Dit kan er toe leiden, dat er 

onteigeningsprocedures opgestart moeten worden om de onroerende zaken in bezit 

te krijgen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Zienswijze Rotteveel M4 Almere bv dd 29-05-2015 

- WvG toepassingsgebied De Triangel en overzicht percelen  

Informatie bij: Hein van Amstel, H.vanAmstel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537348 
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Nr.     3. Bestuur\5854 

B&W-besluit   09-06-2015 

Raadscommissie  24-06-2015  

Raad    09-07-2015 

Agendanummer   10 

 

 

Onderwerp: 

Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten Triangel 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op de Wet voorkeursrecht gemeenten en het Besluit voorkeursrecht gemeenten,  

 

besluit: 

1.  In te stemmen met het niet-ontvankelijk verklaren van de zienswijze van Rotteveel 

M4 Bouwmanagement en Vastgoedadvies. 

2.  Als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing 

ingevolge artikel 2 in samenhang met artikel 5 van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) te nemen dat de betrokken percelen zullen worden 

herontwikkeld en bestemd tot een woongebied met – voor zover daarop thans 

woningen aanwezig zijn – andersoortige en anders gesitueerde woningen, van 

welke toegedachte bestemming het bestaande gebruik afwijkt. 

3.  Op basis van artikel 2 in samenhang met artikel 5 van de Wvg over te gaan tot de 

aanwijzing van percelen gelegen in het gebied de Triangel als percelen waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft de 

gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening nr. 

38.103 en de daarbij behorende perceellijst, vermeldende de kadastrale 

aanduiding, hun grootte en de namen van de eigenaren en de rechthebbenden en 

de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het 

kadaster naar de stand per 26 mei 2015, met de aantekening dat deze percelen 

alleen eerder bij een aanwijzing betrokken zijn geweest op basis van de 

voorlopige aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders van 14 

april 2015. Ten opzichte van de voorlopige aanwijzing is het gebied dat in de 

aanwijzing is betrokken, beperkt tot de 21 percelen aan de Leidsestraat. 

4.  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit raadsbesluit ter 

inzage te leggen in de gemeentewinkel en deze terinzagelegging te publiceren in 

de Staatscourant en in het Witte Weekblad, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in 

artikel 2 van de Wvg ontstaat. 
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5.  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit raadsbesluit in te 

schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (WKPB) alsmede de eigenaren 

en belanghebbenden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit 

besluit schriftelijk in kennis te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


