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Datum 

raadsvergadering: 

 Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Theunis Registratiecode: /313550 

Onderwerp: Beslissingen op bezwaar vestiging voorkeursrechten 

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal 

 
Voorstel 

Samenvatting: 

Op 28 mei 2020 heeft u in het kader de realisering van het nieuwe ziekenhuis en de te ontwikkelen 

ontsluitingsweg op een aantal gronden een voorkeursrecht gevestigd. Dit houdt in dat eigenaren hun gronden 

bij eventuele verkoop, deze gronden eerst aan de gemeente te koop aan moeten bieden. Eén stichting en twee 

natuurlijke personen hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De commissie voor de bezwaarschriften heeft 

geadviseerd de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren en het voorkeursrecht in stand te laten.  

 

Toelichting  
1.1 Bezwaarschriften  

Op 10 maart 2020 heeft het college op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) besloten op een 
aantal gronden een voorkeursrecht te leggen ten behoeve van de realisering van het nieuwe ziekenhuis en de te 
ontwikkelen ontsluitingsweg. Er zijn drie bezwaarschriften ingediend: 

1. Bezwaarschrift van de heer Pontenagel, Krekelberg 74; 
2. Bezwaarschrift van mevrouw van Oers. Thorbeckelaan 87; 
3. Bezwaarschrift van de Natuurlijk Betrokken Tolberg. 
4. Bezwaarschrift van de Natuurlijk Betrokken Tolberg. 

Op 28 mei 2020 u dit besluit bestendigd. Omdat het collegebesluit met dit besluit is vervallen, worden de 
bezwaarschriften ingediend tegen het collegebesluit, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.  
 
2.1 Advies commissie voor de bezwaarschriften 

Op 6 juli 2020 zijn de bezwaarschriften van mevrouw van Oers en de Natuurlijk Betrokken Tolberg in een hoorzitting ter 
advisering voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Op 24 augustus heeft de commissie bezwaarmaker 
Pontenagel gehoord.  
 
De commissie is in alle drie de zaken van mening dat de bezwaren niet-ontvankelijk zijn. Om een bezwaarschrift in te 
dienen moet de bezwaarschrijver een belang hebben bij het besluit waartegen hij bezwaar maakt. Uit vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat het vestigen van een voorkeursrecht 
enkel voor eigenaren en rechthebbenden van de aangewezen percelen direct gevolgen heeft. Alleen zij worden immers 
beperkt in hun mogelijkheid tot vervreemding van hun percelen. Bezwaarmakers zijn geen eigenaar/rechthebbende van 
de aangewezen percelen. Zij hebben wel een belang bij de realisering van het ziekenhuis, echter hun belangen worden 
pas gewogen bij de besluitvorming inzake bijvoorbeeld het vaststellen van het bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning. Omdat de bezwaren niet-ontvankelijk zijn, is de commissie niet inhoudelijk op de bezwaren 
ingegaan.  

 

Wij stellen u voor: 

Conform de adviezen van de commissie voor de bezwaarschriften: 

1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het besluit tot vestigen van de voorkeursrechten in stand te laten.  

 

Wij bieden u hierbij drie ontwerpbesluiten ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 



  

 
 

 

 

 

drs. E. Franken      J.M. van Midden 

 


