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Voorstel:

1) Het bezwaarschrift ingediend door de heer T. Knotters tegen het besluit van het college van 5 
februari jl. tot het vestigen van het voorkeursrecht en het besluit van de raad van 31 maart jl. tot 
bestendiging van het voorkeursrecht op verschillende percelen gelegen ten westen van de kern 
Dalfsen, om formele redenen gegrond te verklaren, voor zover het betreft het gedeelte van het 
perceel van de heer Knotters met de bestemming woondoeleinden; 

2) Het raadsbesluit van 31 maart in zoverre te herstellen dat het voorkeursrecht niet gevestigd is op 
het desbetreffende gedeelte van het perceel; 

3) Voor het overige het bezwaarschrift van de heer T. Knotters ongegrond te verklaren. 
 
 
Inleiding:
Ten behoeve van de uitbreiding van de kern Dalfsen heeft het college op 5 februari jl. besloten de Wet 
voorkeursrecht gemeenten toe te passen op meerdere percelen gelegen ten westen van de kern Dalfsen, 
tussen de Ankummer Es, de Vossersteeg en de Leemculeweg. Dit besluit is door de gemeenteraad op 31 
maart 2008 bestendigd.  
Tegen het besluit van het college is door de heer T. Knotters een bezwaarschrift ingediend. Dit 
bezwaarschrift wordt nu geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit van 31 maart 2008.  
Op donderdag 10 april heeft er een zitting plaatsgevonden van de commissie voor de behandeling van 
bezwaarschriften, waarin het bezwaarschrift van de heer Knotters is behandeld. Naar aanleiding hiervan 
heeft de commissie op 22 mei advies uitgebracht.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente Dalfsen voert een actieve grondpolitiek. Op deze manier kan de gemeente de regierol 
houden bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. In het raadsbesluit is reeds aangegeven dat het in 
verband met het voeren van een actieve grondpolitiek noodzakelijk is een voorkeursrecht te vestigen. Het 
voorkeursrecht stelt gemeenten in staat om met de grondeigenaren in overleg te treden over de aankoop 
van gronden, zonder dat gevreesd hoeft te worden dat marktpartijen grondposities innemen.  
Op basis van artikel 8, lid 1 Wvg kan de gemeenteraad gronden aanwijzen waarop van toepassing zijn de 
artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg, voor zover die gronden nog niet zijn opgenomen in een ter inzage gelegd 
ontwerp van een structuurplan als bedoeld in artikel 2, lid 1 Wvg of van een bestemmingsplan, waarbij aan 
de betrokken gronden een gewijzigde bestemming wordt toegedacht onderscheidenlijk gegeven. Voor 



 
 
 

  

 
   

 

deze aanwijzing komen volgens artikel 8 lid 2 Wvg alleen in aanmerking gronden waaraan bij dat 
raadsbesluit een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de 
toegedachte bestemming. Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van artikel 8 Wvg dient aldus aan 
een drietal criteria te voldoen (naast nader in de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten 
omschreven procedurele vereisten): 

1. het bestaande gebruik wijkt af van de daaraan toegedachte bestemming; 
2. de toegedachte bestemming is geen agrarische bestemming; 
3. de gronden zijn nog niet opgenomen in een ter inzage gelegd ontwerp van een structuur- of van 

een bestemmingsplan, waarbij aan de betrokken gronden een gewijzigde bestemming wordt 
toegedacht onderscheidenlijk gegeven. 

 
Aan de drie bovenstaande criteria voor het rechtsgeldig vestigen van een voorkeursrecht ingevolge de Wvg 
is wat betreft het perceel van de heer Knotters slechts voldaan voorzover het dat deel van het perceel 
betreft waar een agrarische bestemming op rust. Voor dit deel van het perceel kan het raadsbesluit in 
stand blijven, aangezien bij de totstandkoming van het raadsbesluit tevens is voldaan aan de procedurele 
vereisten van de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten. Bovendien weegt het belang van de heer 
Knotters niet op tegen het algemeen belang dat is gediend met een evenwichtige ontwikkeling van nieuwe 
woongebieden of bedrijventerreinen middels een actieve grondpolitiek. Het college stelt voor, conform het 
advies van de commissie voor behandeling van bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer Knotters 
voor zover het dat deel van het perceel betreft waarop een agrarische bestemming rust, ongegrond te 
verklaren.  
 
Voor wat betreft het deel van het perceel van de heer Knotters waarop de bestemming woondoeleinden 
rust, moet het bezwaar van de heer Knotters om formele redenen gegrond worden verklaard. Omdat voor 
dit deel van het perceel de toegedachte bestemming niet in strijd is met de huidige bestemming en het 
huidige gebruik, ontbreekt een wettelijke basis voor het vestigen van een voorkeursrecht op dit deel van 
het perceel. Gezien bovenstaande stelt het college voor, conform het advies van de commissie voor 
behandeling van bezwaarschriften, het bezwaarschrift om formele redenen gegrond te verklaren voor zover 
het betreft het gedeelte van het perceel van de heer Knotters met de bestemming woondoeleinden. Het 
raadsbesluit van 31 maart jl. dient in zoverre hersteld te worden dat het voorkeursrecht niet gevestigd is op 
het desbetreffende gedeelte van het perceel.  
 
Alternatieven:
N.v.t.
 
Financieel kader:
N.v.t.
 
Communicatie:
reclamant schriftelijk informeren over de beslissing op bezwaar. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


