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Voorstel aan het college van burgemeester en wethouders 
 
 

Team Ontwikkeling en strategie Datum: 7 juli 2022 

    
Opsteller J.B.H. ter Avest Zaaknummer: 

Documentnummer: 
21Z00674 
22.0015555 

  
Mee geadviseerd door I. van Kampen (JZ)  

 
Onderwerp Intrekking aanwijzingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

  
Openbaar Ja 

 
 

Portefeuillehouder J. van Essen 

  

Bespreken Nee 

 
Collegevergadering: 19-07-2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Conceptbesluit 
1. Op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de aanwijzingen op de volgende 

percelen in te trekken:  
a. De Brink 2 te Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4690;  
b. percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummers 555 en 4292;  

2. De aanwijzingen van het gemeentelijk voorkeursrecht van de betreffende percelen door te halen in 
het register van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkbp).  

 
 
Samenvatting 
Op respectievelijk 26 februari 2021 en 16 maart 2021 heeft uw college 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.  
 
 

B&W besluit  dd.        19-07-2022 
Akkoord met advies            
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Inleiding 
Op respectievelijk 26 februari 2021 en 16 maart 2021 heeft uw college 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 percelen zijn hierna weergegeven met 
respectievelijk rode en gele belijning.  

 
 
 
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.  
 
 
Beoogd effect 
Het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie met de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen onroerende zaken (Wkpb).  
 
 
Argumenten 
1.1 Door aankoop is de aanwijzing van het gemeentelijk voorkeursrecht niet meer noodzakelijk 
Het voorkeursrecht is destijds gevestigd om sturing te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in het centrum van Losser. Met het vestigen van het voorkeursrecht kreeg de gemeente Losser het 
eerste recht van koop. Nu de koop is afgerond, hoeven de betrokken percelen niet langer te worden 
belast met de Wvg. Het voorkeursrecht op deze gronden kan worden ingetrokken door het college.  
 
1.2 College is bevoegd gezag om de aanwijzing in te trekken 
Artikel 8 lid 1 van de Wvg bepaalt dat, voor zover de vestiging van een voorkeursrecht niet meer voldoet 
aan de eisen die daaraan op grond van de wet worden gesteld, burgemeesters en wethouders besluiten 
tot het intrekken van de aanwijzing van een perceel of gebied.  
 
2.1 Doorhaling van de aanwijzing is gewenst in het kader van raadpleegbaarheid 
Sinds 2007 regelt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) dat de 
burger eenvoudig inzicht heeft over opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gelet op 
de argumenten 1.1. en 1.2. is administratieve doorhaling van de aanwijzing gewenst in het kader van de 
Wkpb.  
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing.  
 
 
Financiële dekking van het voorstel 
Het besluit heeft geen financiële gevolgen.  
 
 
Participatie 
Voor het nemen van dit besluit is geen participatie vereist  
 
 
Communicatie 
De terinzagelegging van het raadsbesluit wordt op grond van artikel 7 lid 1 Wvg bekend gemaakt in 
de Staatscourant, op de gemeentepagina van het plaatselijk huis aan huis blad en op de website van 
de gemeente. 
 
 
Vervolg 
Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in de openbare registers (van de landelijke voorziening) bij het 
Kadaster. Dit betekent dat de aantekening van het “voorkeursrecht” in deze registraties wordt 
doorgehaald/verwijderd. 
 
 
Bijlage(n) behorende bij dit BW-voorstel: 
 

 

Datum Corsa doc. nr. Omschrijving Raad 

26-02-2021 21.0005801 Collegevoorstel voorlopige aanwijzing 
twee percelen Aloysiuslocatie  

Nee 

20-04-2021 21.0005826 Raadsvoorstel definitieve aanwijzing 
twee percelen Aloysiuslocatie  

Nee 

11-03-2021 21.0007040 Collegevoorstel voorlopige aanwijzing De 
Brink 2 

Nee 

18-05-2021 21.0007054 Raadsvoorstel definitieve aanwijzing De 
Brink 2  

Nee 

16-06-2022 22.0017565 Vervallenverklaring Nee 


