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Besluit van de gemeenteraad BE * Ra.EN 
Limburg 

Onderwerp: Aanwijzing Wet Voorkeursrecht Energielandgoed Wells Meer. 

De raad van de gemeente Bergen, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020 

Overwegende dat: 

• De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aan gemeenten de bevoegdheid geeft om een eerste recht 
van koop te vestigen; 

• De Wvg tot doel heeft de gemeentelijke regiefunctie te waarborgen, speculatie en prijsopdrijving te 
voorkomen en de verwervingsmogelijkheden te vergroten; 

• Het ter waarborging van de gemeentelijke regiefunctie, ter voorkoming van speculatie en 
prijsopdrijving en ter vergroting van de verwervingsmogelijkheden noodzakelijk wordt geacht om 
in de gemeente Bergen het voorkeursrecht van toepassing te verklaren op de percelen gelegen in 
het gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaerdsedijk en Nationaal Park De 
Maasduinen te Well; 

• De raad, ingevolge artikel 4 van de Wvg, kan besluiten om percelen aan te wijzen als gronden waarop 
de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, en waarbij in het besluit tot 
aanwijzing aan deze gronden, een niet-agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het 
gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming; 

• De raad van de gemeente Bergen kan, ingevolge artikel 4 van de Wvg, besluiten om de percelen 
gelegen in het gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en Nationaal Park De 
Maasduinen te Well aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wvg van toepassing zijn en waarbij in het besluit tot aanwijzing aan deze percelen de 
bestemming Energielandgoed met de daarbij behorende voorzieningen (zoals wegen, verkeer, 
groen, water en waterberging) wordt toegedacht, welke bestemming afwijkt van het huidige 
gebruik als agrarische grond; 

• Gronden die eerder zijn aangewezen bij een besluit van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 4 van de 
Wvg kunnen niet binnen twee jaar na het verstrijken van de geldingstermijn of binnen twee jaar na het 
vervallen van het rechtsgevolg opnieuw bij een zodanig besluit worden betrokken; 

• De bij het besluit van de raad van de gemeente Bergen, ingevolge artikel 4 van de Wvg, betrokken 
percelen in het gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en Nationaal Park De 
Maasduinen te Well niet eerder op basis van artikel 4 de Wvg door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

• dat artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat belanghebbenden in de gelegenheid 
worden gesteld om voorafgaand aan een raadsbesluit als bedoeld in artikel 4 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten zienswijzen naar voren te brengen; 

• dat de raad van de gemeente Bergen de bij de aanwijzing betrokken belanghebbenden vooraf in de 
gelegenheid heeft gesteld om op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk 
en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen van welke mogelijkheid door drie partijen gebruik is 
gemaakt; 

• dat de Algemene wet bestuursrecht de betrokken belanghebbenden in de gelegenheid stelt om bezwaar 
en beroep te maken en/of een verzoek tot voorlopige voorziening in te stellen; 

• Het voorkeursrecht kan ertoe leiden dat het bij de aanwijzing betrokken perceel, ingevolge artikel 10 en 
11 van de Wvg, wordt aangeboden aan burgemeester en wethouders; 

gezien het B&W voorstel met toelichting en de daaraan ten grondslag liggende motiveringen en het 
raadsvoorstel, welke motiveringen hierbij integraal overgenomen worden; 

gelet op het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten en het Besluit voorkeursrecht gemeenten en 
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening en de 
Gemeentewet; 
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De raad voornoemd, 

Bergen, 21 april 2020 

riffier (plv.) De voorzitter 

, 
A J.M. Cornelissen MMC M.H.E. Pelzer 

besluit 

I. De NV Waterleiding Maatschappij Limburg en Van Goud Advocaten namens Laarakker 

Landbouwgronden B.V. en Boels Zanders Advocaten namens Gebr. Peiffer Gbr in hun 

zienswijzen te ontvangen; 

II. De door NV Waterleidingmaatschappij Limburg ingebrachte zienswijzen gegrond te verklaren 

en hierop de lijst van percelen aan te passen; 

III. De door Van Goud Advocaten namens Laarakker Landbouwgronden B.V. en Boels Zanders 

Advocaten namens Gebr. Peiffer Gbr ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren en het 

besluit hier niet op aan te passen; 

IV. Ingevolge artikel van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de percelen gelegen in het 

gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en Nationaal Park De Maasduinen 

te Well, gemeente Bergen, kadastraal bekend gemeente Bergen Sectie P nrs. 301, 331 en 332 

gelegen aan de Wezerweg te Well en Sectie N nrs. 26, 30, 37, 525, 526, 597, 711, 712, 713, 

714, 715, 716, 717, 718, 824, 825, 826 en 827, gelegen aan de Veenweg, Wellsmeer en 

Wezerweg te Well, gemeente Bergen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en 

daarvan deel uit makende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen/kaarten en de 

bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst, vermeldende de kadastrale 

aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de naam en 

vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster, aan te 

wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing 

zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder bij een besluit tot (voorlopige) 

aanwijzing betrokken zijn geweest; zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en 

daarvan deel uit makende als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en de 

bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijsten, vermeldende de kadastrale 

aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de naam en 

vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster, aan te 

wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing 

zijn, met de aantekening, dat de percelen niet eerder bij een voorlopige aanwijzing door 

burgemeester en wethouders betrokken zijn geweest; 

V. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsbesluit voor een ieder ter 

inzage te leggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in de Staatscourant, in de 

plaatselijke krant (Maasduinen Courant) en op de website van de gemeente en de betrokken 

eigenaar bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing. 

Vl. Burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer 

het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepschriftprocedures en/of 

overige rechtsgedingen. 
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