
 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2010, nummer 33; 
 
overwegende dat het in verband met het voeren van een actieve grondpolitiek noodzakelijk is 
voorkeursrecht te vestigen op de grond die van (groot) belang is voor de ontwikkelingstaak en dat de raad 
van de gemeente Dalfsen voornemens is voor de bij deze aanwijzing betrokken grond in de toekomst een 
structuurvisie vast te stellen; 
 
 
  b e s l u i t : 
 

a. op grond van het bepaalde in art. 2 jo art. 5 Wvg, de grond gelegen ten westen van de dorpskern 
Hoornhorst, tussen de Koele, het Marspad, de Marsweg en de Koelmansstraat, zoals bij dit besluit 
behorende kadastrale kaart en perceelslijst, aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en 
met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Deze perceelslijst geeft weer, de kadastrale aanduiding 
van de in de aanwijzing opgenomen grond, alsmede de grootte of, in geval van gedeeltelijke 
aanwijzing, de grootte van het deel dat in de aanwijzing is betrokken, de naam van de eigenaar en 
eventuele rechthebbenden van de op het onroerende goed rustende beperkte rechten, één en 
ander zoals blijkt uit de openbare registers van het Kadaster; 

b. het hiervoor  onder sub a genoemde besluit op de in de Wvg voorgeschreven wijze bekend te 
maken, zodat het rechtsgevolg zoals omschreven in art. 2 Wvg ontstaat; 

c. dit besluit met bijbehorende perceelslijst en kadastrale kaart en de kaart met toekomstig 
toegedachte bestemming ter inzage te leggen en de tervisielegging bekend te maken door middel 
van publicatie in een huis-aan-huisblad en de Staatscourant; 

d. de eigenaar en eventuele zakelijk gerechtigden van de aangewezen grond van dit besluit in kennis 
te stellen; 

e. het college te machtigen tot het verrichten van rechtshandelingen dan wel het voeren van 
procedures als bedoeld in de Wvg. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.C. Lankman  
 


