
Verklaring, dat een gemeentelijke publiekrechtelijke beperking is vervallen (als bedoeld in artikel 

15, lid 3 van de Wet kenbaarheid publieke beperkingen onroerende zaken).  

Functionaris van de gemeente Losser, 

Heeft op 19 juli 2022 geconstateerd dat de in de BRK-PB onder identificatienummer 78875 en 78877 

ingeschreven publiekrechtelijke beperking is komen te vervallen als gevolg van de volgende feiten en 

omstandigheden: 

Op respectievelijk 26 februari 2021 en 16 maart 2021 heeft het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente Losser besloten om op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) voorkeursrechten te vestigen op een tweetal locaties in het centrum van Losser. 

Het betreft het perceel De Brink 2 te Losser (voormalige postkantoorlocatie) en twee percelen nabij 

de Aloysiuslocatie (kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 555 en 4292). De raad 

heeft voor beide locaties het voorkeursrecht bij besluit van 18 mei 2021 bekrachtigd. In vervolg 

hierop zijn gemeente Losser en de voormalig grondeigenaar in overleg getreden over aankoop en tot 

overeenstemming gekomen. De raad heeft vervolgens het benodigde krediet beschikbaar gesteld. 

Inmiddels zijn beide locaties in eigendom bij de gemeente Losser. Dit betekent dat er geen aanleiding 

meer is om het voorkeursrecht langer te vestigen. 
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Toelichting 

Een vervallenverklaring dient te worden opgesteld, indien de beperking feitelijk en onherroepelijk is 

beëindigd door veranderende omstandigheden die niet voortkomen uit genomen 

beperkingenbesluiten van een bestuursorgaan, beslissingen in administratief beroep of rechterlijke 

uitspraken (artikel 15, derde lid van de Wkpb). De noodzaak hiertoe kan zich bijvoorbeeld voordoen 

indien het object waarop de beperking betrekking heeft als gevolg van een calamiteit verloren gaat, 

indien aan ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld betalingsverplichtingen) is voldaan of als de 

wettelijke termijn waarop de beperking betrekking heeft is verstreken. Een vervallenverklaring is niet 

vereist indien de werkingsperiode zoals deze is vermeld in het brondocument (artikel 3, lid 1, sub e 

van de Regeling kpb) eindigt. Een beperking wordt in dit geval van rechtswege beëindigd. Dit laat 

onverlet dat ook in deze situatie gedurende de periode waarin de beperking van kracht is een 

vervallenverklaring kan worden opgesteld indien de omstandigheden hierom vragen. 

Bij het opstellen van een vervallenverklaring wordt het identificatienummer van de ingeschreven 

beperking vermeld zodat eenduidig kan worden vastgelegd op welke beperking de 

vervallenverklaring betrekking heeft. De verklaring wordt vervolgens van een datum voorzien en 

binnen vier dagen ingeschreven in de openbare registers onder gelijktijdige opname van de 

essentialia in de BRK-PB. Voor het ter inschrijving aanbieden van een verklaring met betrekking tot 

het vervallen van een beperking is machtiging nodig. De naam en de handtekening van de bevoegde 

ambtenaar worden vermeld.  


