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Onderwerp:
Voorkeursrecht gemeenten - Hoornsdam
Samenvatting voorstel:
Aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) nabij de Hoornsdam, ten behoeve
van de realisering van een agroproductiepark.
Aan de raad,
Wij stellen u voor
1.
Aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg
van toepassing zijn, de percelen, aangegeven op de bij dit voorstel behorende
situatietekening, alsmede op de daarbij behorende perceelslijst ex artikel 3 lid 3 Wvg,
houdende de kadastrale aanduiding, perceelsgrootte en namen van de eigenaren en
rechthebbenden op de eventueel daarop rustende beperkte rechten, een en ander
volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 13 oktober 2009,
voor de maximaal daarvoor geldende wettelijke periode;
2.
dit besluit met bijbehorende perceelslijst en kadastrale kaart ter inzage te leggen en de
ter inzage ligging bekend te maken door middel van publicatie in de Staatscourant,
opdat de bescherming van de voorlopige aanwijzing door ons college gecontinueerd
wordt;
3.
dit besluit met de bijbehorende perceelslijst en de kadastrale kaart ter inschrijving aan
te bieden aan het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te
Arnhem;
4.
de eigenaren en de beperkt gerechtigden schriftelijk kennisgeving te doen van dit
besluit.
Toelichting
Doelstelling
Het verkrijgen van het recht tot eerste koop voor de betreffende percelen. Hiermee wordt
voorkomen dat een ontwikkelaar de gronden opkoopt, met speculatie als doel.
Argumenten
De Wet voorkeursrecht gemeenten biedt het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad de mogelijkheid vooruitlopende op de totstandkoming van een structuurvisie,
bestemmingsplan of projectbesluit een tijdelijk voorkeursrecht te vestigen.
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Dit voorstel dient ertoe om de raad voor te stellen, gelet op het bepaalde in de Wet
voorkeursrecht gemeenten (hierna: 'Wvg'), om op basis van artikel 5 Wvg over te gaan tot het
vestigen van het voorkeursrecht op de percelen gelegen nabij de Hoornsdam, zoals die zijn
weergegeven op de bijlagen bij het ontwerpraadsbesluit (tekening en perceelslijst).
Het gebied waarin deze percelen liggen, valt binnen het bestemmingsplan "Westelijk
Buitengebied". Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 28 februari 2006
en is daarna op 17 oktober 2006 door Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedgekeurd. De op
dit moment geldende bestemmingen zijn "Agrarisch gebied", "Bouwblok groot agrarisch
bedrijf, met aanduiding kampeerboerderij" en "niet agrarische bedrijven".
Toekomstig gebruik van de gronden
De afgelopen jaren is zowel landelijk als provinciaal geconstateerd dat activiteiten met
betrekking tot co-vergisting van mest in opkomst zijn en de biobased economy niet of slechts
met grote moeite een locatie kan vinden. In Putten kunnen we die ervaringen onderschrijven.
Omdat het relatief nieuwe activiteiten betreft die bovendien sterk in ontwikkeling zijn,
ontbreekt regelgeving of schiet regelgeving tekort m.b.t. de ruimtelijke inpassing. Het creëren
van een agroproductiepark kan hier een oplossing bieden. Agroproductieparken zijn echter
een fenomeen.
Omdat het een fenomeen betreft ontbreken kaders. Grondexploitatiemodellen, bestemmings
plandefinities, ruimtelijke inpassing e.d. moeten in zekere mate opnieuw worden uitgevonden.
Om dezelfde reden is het ook moeilijk in te schatten hoe groot de vraag zal zijn naar vierkante
meters op een agroproductiepark. De gebiedsmakelaar die in opdracht van de RNV biobased
activiteiten inventariseert en onderling koppelt, heeft voor het agroproductiepark in Putten
met verschillende partijen gesproken. Een agroproductiepark lijkt op grond daarvan te
voorzien in een behoefte. Wij vinden ook de innovatieve aspecten en de stimulansen voor de
economie van een dergelijk park van groot belang.
Oplossingsrichting
Om een agroproductiepark goed te kunnen inpassen is een zekere schaalgrootte noodzakelijk.
Op basis van beoogde activiteiten wordt de inschatting gemaakt dat 8 hectare in eerste
instantie zal voorzien in de ruimtevraag. Omdat er mogelijk belemmeringen zijn ten gevolge
van kavelvormen, de aanwezigheid van de Schuitenbeek en bestaande activiteiten/opstallen en
om te voorkomen dat het agroproductiepark snel tegen haar ruimtelijke grenzen aanloopt, lijkt
het raadzaam om uit te gaan van 12 tot 16 hectare.
Functie bestaande opstallen
Onderdeel van de ruimtelijke inpassing van het agroproductiepark, is het tegengaan van
verrommeling van het gebied. Dit past binnen de visie van het ministerie van VROM. Om die
reden worden de kavels van Foppen en het bedrijf Schotsman opgenomen in de het plan. Op
het kavel van Foppen komen geen opstallen voor op dat van Schotsman wel. In hoeverre de
bedrijfshal van Schotsman een onderdeel kan worden van het agroproductiepark kan nu nog
niet worden gezegd. Binnen de visie van een agroproductiepark past een schrootverwerkend
bedrijf echter niet.
Omdat ieder vorm van bedrijvigheid overlast met zich brengt moet worden bezien of
bestaande woningen als burgerwoning gehandhaafd kunnen blijven. Wanneer gekeken wordt
naar de omvang van de bedrijven die daar gevestigd zijn en zullen worden, wordt ervan
uitgegaan dat de KGBI en de co-vergistingsinstallatie de grootste bedrijven zullen zijn. Deze
vallen in milieucategorie 3. Hiervoor geldt een afstand van minimaal 100 meter tot woningen
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van derden. Het voorgestelde terrein biedt, zoals uit bijgevoegde contourenkaart blijkt,
voldoende ruimte. Desondanks is het vanuit strategisch oogpunt raadzaam ook op de
genoemde woningen voorkeursrecht te vestigen. De bestaande opstallen kunnen een rol
vervullen als bedrijfsruimte voor een biobased activiteit, als toekomstige bedrijfswoning, of in
het geval van Hoornsdam 4, verblijfsaccommodatie voor studenten die voor stages e.d. het
agroproductiepark zullen bezoeken.
Doel en werking Wvg
De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot doel om de gemeenten (al dan niet in
samenwerking met private partijen) een betere uitgangspositie op de vastgoedmarkt te
verschaffen. Het voorkeursrecht kan dan een ondersteuning betekenen voor het te voeren
verwervingsbeleid.
Daarnaast kunnen ongewenste verkopen en buitensporige grondprijsstijgingen worden
tegengegaan. Het inzetten van het instrument past in het actieve grondbeleid, waardoor de
gemeente optimale regie kan voeren bij de ontwikkelingen van de bouwplannen.
De Wvg voorziet erin dat als een eigenaar gronden wil verkopen waarop het voorkeursrecht
van toepassing is, hij deze eerst aan de gemeente te koop dient aan te bieden.
De Wvg biedt de mogelijkheid om vooruitlopend op de totstandkoming van een
structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit een tijdelijk voorkeursrecht te vestigen. In
artikel 5 jo. 9 lid 5 van de Wvg is bepaald dat de gemeenteraad, vooruitlopend op de
totstandkoming van een structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit een voorkeursrecht
kan vestigen voor een periode van maximaal drie jaar.
In artikel 6 van de Wvg is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is
om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen door middel van voorlopige aanwijzing. Het
besluit van ons college moet worden gepubliceerd in de Staatscourant en moet worden
ingeschreven in de openbare registers, waardoor het voorkeursrecht één dag na publicatie
rechtskracht heeft gedurende een periode van maximaal drie maanden. Binnen de termijn van
drie maanden dient het raadsbesluit tot vestiging van het voorkeursrecht dan genomen te
worden.
Het besluit vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening, tenzij voor dat tijdstip een
structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit is vastgesteld (artikel 9, lid 5 Wvg). Indien
tijdig een opvolgend ruimtelijk plan wordt vastgesteld, loopt het voorkeursrecht vanzelf door.
Dit in tegenstelling met het oude recht, waarbij het voorkeursrecht bij een opvolgend
ruimtelijk plan steeds opnieuw gevestigd moest worden.
Wij achten de vestiging van een voorkeursrecht op de aangeduide percelen aangewezen ter
mogelijke voorkoming van een situatie waarin de betreffende gronden in handen komen van
speculanten, waardoor de prijs opgedreven wordt en de beoogde doelstelling van de realisatie
onder druk komt te staan. Wij staan ook een regiefunctie voor van de gemeentelijke overheid.
De consequenties voor de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden zijn als volgt. De vestiging
van het voorkeursrecht houdt in, dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen
percelen, wanneer zij hun onroerende zaak willen verkopen, deze eerst aan de gemeente te
koop moeten aanbieden. Op deze aanbiedingsplicht bestaat overigens een aantal
uitzonderingen. Vervolgens kan de gemeente al dan niet besluiten tot aankoop over te gaan.
Er is derhalve sprake van een vrijwillige verkoopsituatie.
Ons voorstel aan u heeft vanaf 28 oktober 2009 ter inzage gelegen.
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Gelet op de spoedeisende en vertrouwelijke aard van de betreffende procedure ingevolge
artikel 4:11, onder a en c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is besloten geen
toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (voorbereidingsprocedure).
Ten aanzien van de procedure kan opgemerkt worden dat het besluit tot vestiging van het
voorkeursrecht de dag volgend op de dag waarop het besluit is gepubliceerd in de
Staatscourant, van kracht wordt. Ook zal het besluit gepubliceerd worden op de gemeentelijke
informatiepagina in het Puttens Weekblad, en op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd
worden in het gemeentehuis. Bovendien zullen eigenaren en andere gerechtigden bij
aangetekende brief in kennis gesteld worden van het besluit. Daarin zal tevens worden
aangegeven welke mogelijkheden er bestaan tot het instellen van bezwaar en beroep.
Risicoparagraaf
Indien de plannen niet gerealiseerd gaan worden, bestaat het risico dat er circa 16 hectare
grond wordt aangekocht, zonder dat daar afzet voor is.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Ruimtelijke Zaken, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten
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