
gemeente Loon op Zand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op zand,

gelet op;
- artikel 6, alsmede de overige van toepassing zijnde bepalingen van de Wet voorkeursrecht

gemeenten, de Wet kenbaárheid puntiet<recÍteíiit<e beperkingen, de Bekendmakingswet, de

óemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

- het besluit van 12 oktober 200g van het college van B&W van Loon op zand waarin zij heeft

besloten gronden in het gebied 'sweensstraal-West'te Kaatsheuvel aan te wijzen ingevolge

artikel o wvg.i;t á" gro'noun zoals hiervoor bedoeld behoorden tevens de gronden die thans

worden aangewezen óp grond van de Wvg in het gebied 'Westwaard fase 3 en 4';

- het besluit van j7 december van de gemeénteraaá van Loon op Zand waarin zij heeft

besloten gronden in het gebied 'Sweénsstraat-West'te Kaatsheuvel aan te wijzen ingevolge

artikel 5 wvg. iát o" groïd"n zoals hiervoor bedoeld behoorden tevens de gronden die thans

worden aangewezen óp gronO van de Wvg in het gebied 'Westwaard fase 3 en 4';

- het besluit van 13 december 2012vande gemeenieraad van Loon op Zand tot vaststelling

van de structuurvisie'sweensstraat-West', waardoor het voorkeursrecht zoals hiervoor

bedoeld van rechtswege is gecontinueerd ingevolge artikel 9 lid 3 wvg;

- het gegeven Ort ing"uótg" àrtit 
"t 

I lid 2 Wvj net voorkeursrecht ten aanzien van de gronden

in hót lebied 
,weslwaaró fase 3 en 4' van rechtswege is vervallen drie jaar na het

raadsbesluit van 13 december 2Ol2totvaststelling Jan de structuurvisie'sweensstraat-West"

- het herhaalverbod zoals bedoeld in artikel Sc Wvg thans niet in de weg staat aan de vestiging

van het g"r".ni;tUk voorkeursrecht ingevolge dà Wvg.in het gebied 'Westwaard fase 3 en 4"

omdat de hiervoor bedoelde aanwijzing"van á"re gronlen met het voorkeursrecht meer dan

twee jaar geleden van rechtswege is vervallen'

Besluit

besluit

1. Op grond van artikel 6 van de wet voorkeursrecht gemeenten (wvg) percelen, gelegen in het

g"biii'iW".twaarde fase 3 en 4'te Loon op Zand, ain te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15'

24 en 26van de wug ;"n toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op oe !i1 !t! b-esluit

behorende en als zodanig gewaarmórkíe grondplantekening me1 nummer 373'21'8017-GPN001 d'd'

13 oktober 2021 enop Oà óercelenlijst, walrop 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 rechte, een en ander naar de reóhtstoestand van de openbare registers van het kadaster

van (volledig bijgewerkt t/m) 30 september 2021;

2. de raadvan de gemeente Loon op Zand voor te stellen om de onder 1 bedoelde percelen op grond

van artikel 4 Wvg aan tL-wijzen als gronden waarop de artikel 10 tot en met 1 5, 24 en 26 van de Wvg

van toepassing zijn, 
""n "n 

ander cónform het bij dit besluit behorende raadsvoorstel en concept

raadsbesluit;

3. De onder 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming

"Wonen en aanverwante voorzieningen" zeker te stellen;



4' Ter voorkoming van speculatieve grondaankopen ingevolge artikel 4:1 1, onder a en c van deAlgemene wet bestuursrecht (Awb) gLen toepassing tJgeve-n aan artikel 4:g Awb(voorbereidingsprocecl-ure) en op grono van artikel ss, riá r 
"n "riik"l 

2s, lid 2 van de Gemeentewet engelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de wet openbaarnu,o uán Bestuur, geheimhouding op teleggen met betrekking tot het collógevoorstet,,toeticntiÀj, bui;g";: raadsvooistet en conceptraadsbestuit tot het voorkeursrecht rechtskracht heeft 
"ó'4 

il;;;ber 2021;

5' Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en in De Duinkoerier, in te schrijven in de openbareregisters alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden van àe lroceourele en materiële gevolgenvan dit besluit in kennis te stellen en aan de eisen tJvoldoen welle artikel z lid 1 en 2 van de wvg, deWet kenbaarheid publíekrechtelijke beperkingen en de Bekendmakingswet stellen, opdat hetrechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 Wvg ontstaat.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteLoon op Zand van Z november i021.

Kaatsheuvel, 2 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de bu rgemeester
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.4. Pouw J. van Aart


