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Onderwerp: Beslissing op bezwaar met betrekking tot de vestiging voorkeursrecht in de 
plangebieden 'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint Bodegraven-Reeuwijk en Woerden'. 

12R.00252 

De raad besluit: 

1. Om het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 30 mei 2012 over te nemen door: 

a. de bezwaarschriften van F.A.L. de Goederen en W.J. van Dijk, namens Stichting Comité Behoud 
Kromwijkerdijk / Wulverhorst (nr. 2524) en B. Feis, namens Stichting Groene Hart (nr. 2527) niet 
ontvankelijk te verklaren; 

b. de overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
c. het verzoek om kostenvergoeding van Adriaanse Van der Weel Advocaten niet te honoreren 

gelet op het advies van de Commissie Bezwaarschriften; 

2. Om gelet op het bovenstaande het raadsbesluit d.d. 26 januari 2012 (12R.00030) met betrekking 
tot de vestiging van voorkeursrechten in het kader van de Wvg, op de percelen in de plangebieden 
'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint Bodegraven-Reeuwijk en Woerden', ongewijzigd in stand te 
laten. 

Inleiding: 

D.d. 8 november 2011 heeft het college van B&W besloten om over te gaan tot voorlopige 
aanwijzing van de gronden in de plangebieden 'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint 
Bodegraven-Reeuwijk en Woerden', waarop het voorkeursrecht in het kader van de Wvg van 
toepassing is. De raad heeft dit collegebesluit d.d. 26 januari 2012 bestendigd. Tegen voornoemde 
besluiten zijn de volgende bezwaarschriften ingediend: 

1. De Vries Juristen, namens mevrouw M.A.T. Kooijman-Verhoef; 
2. Familie Mayenburg; 
3. De Vries Juristen, namens de heer H. van Vuuren en mevrouw H. Polinder; 
4. DAS Rechtsbijstand, namens de heer G.A. van der Weijden en mevrouw E.M. van Doornik; 
5. Mevrouw S.J. Vroege-Borst; 
6. Mevrouw A.J. Streng; 
7. Adriaanse Van der Weel Advocaten, namens de heer A. van den Berg en mevrouw A.J. 

Visser, Arhold Woerden B.V./ Marhold Woerden B.V.; 
8. F.A.L. de Goederen en W.J. van Dijk, namens Stichting Comité Behoud Kromwijkerdijk / 

Wulverhorst; 
9. J . van Bemmel en S.H.J. van Bemmel-van Nieuwenhuizen; 
10. De heer B. Feis, namens Stichting Groene Hart; 
11. De Vries Juristen, namens de heren R.J.H. en M.L.T. Kooijman; 



Procedure 
Zoals hiervoor is aangegeven zijn in de bezwaarprocedure twee besluiten betrokken. Allereerst het 
besluit van het college van B&W d.d. 8 november 2011 o.b.v. art. 6 Wvg waarmee de gronden in de 
genoemde plangebieden voorlopig werden aangewezen. Dit besluit heeft een conserverende 
werking en is bedoeld als voorbereidingshandeling voor de besluitvorming door de raad. De raad 
heeft d.d. 26 januari 2012 het besluit van het college van B&W om over te gaan tot de aanwijzing 
van gronden waarop het voorkeursrecht van toepassing is, bestendigd. 

Artikel 6 lid 3 Wvg bepaalt dat de bezwaren, wanneer zij gericht worden tegen het collegebesluit en 
dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad in werking is getreden, worden geacht 
mede tegen het besluit van de gemeenteraad te zijn gericht. Hierdoor hoeven bezwaarmakers niet 
opnieuw bezwaar te maken tegen het raadsbesluit d.d. 26 januari 2012 wanneer zij al tegen het 
collegebesluit d.d. 8 november bezwaar hebben gemaakt. De bezwaarmakers zijn door de 
Commissie Bezwaarschriften uitgenodigd voor een hoorzitting, die d.d. 17 april 2012 heeft 
plaatsgevonden. 

Ontvankelijkheid 
De bezwaarschriften zijn allen binnen de termijn van zes weken ingediend. De bezwaarschriften 
zijn gemotiveerd en aan het bevoegde orgaan gericht. De Commissie Bezwaarschriften is van 
mening dat de bezwaarschriften van F.A.L. de Goederen en W.J. van Dijk, namens Stichting Comité 
Behoud Kromwijkerdijk / Wulverhorst en van B. Feis, namens Stichting Groene Hart, niet 
ontvankelijk zijn. Kort samengevat stelt de Commissie Bezwaarschriften dat beide bezwaarmakers 
met betrekking tot het bestreden besluit geen 'belanghebbenden' in de zin van art. 1: 2 lid 1 Awb 
zijn. Alle overige bezwaarschriften voldoen aan de in de Awb gestelde eisen en zijn ontvankelijk. 

Inhoud bezwaarschriften 
In de bezwaarschriften worden verschillende bezwaren genoemd, waarvan de belangrijkste zijn: 'de 
gemeente Woerden maakt misbruik van haar aanwijzingsbevoegdheid c.q. het aanwijzingsbesluit in 
strijd is met de bepalingen van de Wvg' (1), 'plangebied Kromwijkerwetering-West heeft praktische 
beperkingen' (2), 'de plannen van de gemeente zijn in strijd met provinciaal beleid' (3) en 
'bezwaarmakers worden beperkt in hun verkoopmogelijkheden' (4). Een overzicht van de 
ingediende bezwaren is terug te vinden in het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 30 
mei 2012 (zie bijlage). 

Overwegingen commissie bezwaarschriften 
Naar aanleiding van de ingediende bezwaren, constateert de commissie Bezwaarschriften -kort 
gezegd- dat de aanwijzingsbevoegdheid in de zin van art. 5 Wvg is gebaseerd op een 
discretionaire bevoegdheid (wanneer eenmaal aan de wettelijke voorwaarden is voldaan). Inherent 
aan het voorkeursrecht is dat ten tijde van de aanwijzing van de gronden slechts een globaal beeld 
van de toekomstige bestemming bestaat. 

De commissie geeft tevens aan dat het voorkeursrecht niet zo beperkt behoeft te worden opgevat 
dat deze alleen voor een wezenlijk andere bestemming kan gelden. Ook wanneer die bestemming 
voorziet in een vergelijkbaar, maar intensiever gebruik dan het bestaande zal van afwijkend gebruik 
kunnen worden gesproken. De commissie stelt dat de door bezwaarmakers aangehaald Provinciale 
Structuurvisie naar haar mening niet bindend is. Inherent aan het voorkeursrecht is dat dit als een 
verrassing komt. Er kan in het kader van het voorkeursrecht echter geen sprake zijn van 
gedwongen verkoop. Het belang van de gemeente bij het vestigen van het voorkeursrecht heeft, 
conform de Wvg het belang van het in een zo vroeg mogelijk stadium wegnemen van eventuele 
belemmeringen voor een zo optimaal mogelijke verwezenlijking van de beoogde ontwikkelingen. 
Gelet hierop is de commissie van oordeel dat de gemeente - mede gezien het karakter en de 
gevolgen van het voorkeursrecht - in redelijkheid aan dit algemene belang een zwaarder gewicht 
mag toekennen dan aan de belangen waarop door reclamanten een beroep wordt gedaan. Alle 
overwegingen van de commissie Bezwaarschriften met betrekking tot de ingebrachte bezwaren zijn 
terug te vinden in het advies d.d. 30 mei 2012 (zie bijlage). 



Op grond van de overwegingen adviseert de commissie Bezwaarschriften de raad het volgende: 

• de bezwaarschriften van F.A.L. de Goederen en W.J. van Dijk, namens Stichting Comité 
Behoud Kromwijkerdijk / Wulverhorst (nr. 2524) en B. Feis, namens Stichting Groene Hart 
(nr. 2527) niet ontvankelijk te verklaren; 

• de overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
• het verzoek om kostenvergoeding van Adriaanse Van der Weel Advocaten niet te 

honoreren gelet op het advies; 

Conclusie 
1. De commissie Bezwaarschriften is van oordeel dat voldaan is aan de voorwaarden van de 

Wvg en dat in redelijkheid tot het besluit tot aanwijzing is gekomen. Voorts acht de 
commissie dat aan het algemene belang op basis waarvan tot het vestigen van 
voorkeursrechten is overgegaan een zwaarder gewicht mag worden toegekend dan aan de 
belangen waarop reclamanten een beroep hebben gedaan. 

2. Onder punt 9 uit het advies van de Commissie Bezwaarschriften (zie bijlage), attendeert de 
commissie de raad erop dat door bezwaarmakers werd gesteld dat de raad op basis van 
verkeerde inlichtingen van het college van B&W d.d. 26 januari 2012 het besluit tot 
aanwijzing van gronden in het kader van de Wvg op de gronden in de plangebieden 
'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint Bodegraven-Reeuwijk en Woerden' heeft genomen. 
De Commissie stelt tevens dat het niet op haar weg ligt om te achterhalen hoe en op grond 
waarvan besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

De ingebrachte stelling van bezwaarmakers komt erop neer dat de commissie Ruimte en de 
gemeenteraad onjuist is voorgelicht. Bezwaarmakers stellen dat tijdens de behandeling van 
het raadsvoorstel t.b.v. de bestendiging van het aanwijzingsbesluit in het kader van de Wvg 
werd aangegeven dat het beoogde bedrijventerrein in plangebied 'Kromwijkerwetering-West' 
expliciet voor Snel is bedoeld, terwijl het college van B&W nadat het raadsbesluit werd 
genomen, geprobeerd heeft om dit te verruimen. Kortheidshalve verwijzen we naar de 
notulen van de Raadscommissie Ruimte d.d. 12 januari 2012 en de notulen van de 
Raadsvergadering d.d. 26 januari 2012. In dit kader zijn vooral de pagina's 7 (onder het kopje 
'eerste termijn wethouder Cnossen', eerste alinea van de pagina) en 9 (onder het kopje 
'tweede termijn wethouder Cnossen, vierde alinea van de pagina) uit de Notulen van de 
Raadscommissie Ruimte d.d. 12 januari 2012 van belang. Hierin geeft (toenmalig) wethouder 
Cnossen aan dat de vestiging van het voorkeursrecht in het plangebied Kromwijkerwetering-
West niet expliciet alleen voor Snel is bedoeld. 

Uit de notulen van de raadsvergadering d.d. 26 januari 2012 valt wederom te lezen dat het 
college (nu bij monde van wethouder Duindam) richting de raad heeft aangegeven dat het 
voorkeursrecht en de benodigde schuifruimte voor herstructurering niet specifiek voor Snel is 
bedoeld (zie pagina 21, alinea 1). Naar aanleiding van een vraag van raadslid van Soest (zie 
pagina 23) geeft wethouder Duindam opnieuw aan dat het voorkeursrecht op het terrein 
Kromwijkerwetering-West niet expliciet voor Snel is bedoeld (pagina 24). 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat van verkeerde voorlichting van de raad geen 
sprake kan zijn. 

3. Onder punt 11 in het advies van de commissie Bezwaarschriften wordt erop aangedrongen 
om in het verdere proces zorg te dragen voor een goede en tijdige communicatie, waarbij 
tevens de mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep - voor zover aan de 
orde - duidelijk worden aangegeven. De bezwaarmakers krijgen naar aanleiding van dit 
raadsbesluit een brief (beslissing op bezwaar). Wanneer de exacte planning met betrekking 
tot de totstandkoming van gemeentelijke structuurvisie bekend is, zal de afdeling Ruimte een 
informatie-avond beleggen voor de belanghebbenden in beide plangebieden. Hierbij zal het 
vervolgtraject worden geschetst. 



Bevoegdheid: 

De gemeenteraad is ex. art. 5 Wvg bevoegd is om gronden aan te wijzen waarop het 
voorkeursrecht van toepassing is. Dit bestuursorgaan is ook bevoegd om een besluit m.b.t. de 
beslissing op bezwaar te nemen. 

Beoogd effect: 

Een beslissing op bezwaar nemen naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften. 

Argumenten: 

De conclusie van het advies van de Commissie Bezwaarschriften is dat de raad d.d. 26 januari 
2012 in redelijkheid tot het besluit tot aanwijzing van gronden in het kader van de Wvg is gekomen. 
Er is geen reden om qua inhoud een ander besluit dan het raadsbesluit d.d. 26 januari 2012 te 
nemen. 

Kanttekeningen: 

Dit raadsvoorstel is njet voorgelegd aan de Commissie Ruimte voordat het ter besluitvorming aan 
de raad is aangeboden. D.d. 17 april 2012 vond de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften 
plaats. De dagtekening van het advies van de Commissie Bezwaarschriften is 30 mei 2012. De 
periode tussen de ontvangst van het advies van de Commissie Bezwaarschriften en de vergadering 
van de Commissie Ruimte was te kort om een concept raadsvoorstel via het college van B&W naar 
de vergaderingen van de commissies op 6 en 7 juni 2012 te laten gaan. 

Uitstel van de behandeling door de raad is niet mogelijk, omdat er een wettelijke termijn is aan het 
nemen van een beslissing op bezwaar (binnen 18 weken nadat de bezwaartermijn is verstreken, 
d.w.z. uiterlijk medio juli 2012) en de volgende raadsvergadering i.v.m. het zomerreces pas medio 
september 2012 zal plaatsvinden. Dat betekent dat de beslissing op bezwaar pas medio september 
2012 door de raad genomen kan worden, wat (veel) te laat is conform de eisen van de Awb. In dat 
geval biedt de Awb bezwaarmakers de mogelijkheid om een bestuurlijke dwangsom te vorderen 
vanaf het moment van verzuim totdat de beslissing op bezwaar is genomen. Dit kan gezien de 
lange periode oplopen tot circa € 14.000,-. Om dit te voorkomen is gekozen voor rechtstreekse 
behandeling door de gemeenteraad, zonder behandeling in de vergaderingen van de commissies 
van 6 en 7 juni 2012. Bovendien hebben belanghebbenden voorafgaand aan het raadsbesluit d.d. 
26 januari 2012 ruimschoots de gelegenheid gehad om in te spreken en betreft het i.e. een advies 
van de commissie Bezwaarschriften waarbij de raad zal worden voorgesteld om het besluit van 26 
januari 2012 ongewijzigd in stand te laten. 

Financiën: 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. 

Uitvoering: 

Het concept van het onderhavige raadsvoorstel heeft met ingang van 17 november 2011 tot en met 
28 december 2011 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om mondelinge of schriftelijke zienswijzen bij uw raad 
naar voren te brengen. De reactie op de zienswijzen is hierna weergegeven in de paragraaf 
'Communicatie'. 



Communicatie: 

De bezwaarmakers zullen naar aanleiding van het raadsbesluit een brief ontvangen (beslissing op 
bezwaar). Wanneer de exacte data in de aanloop van de gemeentelijke structuurvisie bekend zijn, 
zal een informatie-avond door de afd. Ruimte worden georganiseerd. Hierbij zal het vervolgtraject 
worden geschetst. Tevens is door wethouder Duindam het initiatief genomen voor een 
informatiebijeenkomst d.d. 19 juni 2012, waarvoor de bezwaarmakers in het plangebied 
Kromwijkerwetering-West inmiddels zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zal het proces met 
betrekking tot de totstandkoming van het Regionaal Convenant Bedrijventerrein en de relatie met 
de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie worden besproken. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Zie aangehecht raadsbesluit d.d. 26 januari 2012 (nr. 12R.00030) en bijbehorend raadsvoorstel 
(12R.00023). Met genoemd raadsbesluit is besloten om over te gaan tot aanwijzing van de gronden 
in de plangebieden 'Kromwijkerwetering-West' en 'Werklint Bodegraven-Reeuwijk en Woerden', als 
gronden waarop het voorkeursrecht in het kader van de Wvg van toepassing is. 

1. Raadsbesluit d.d. 26 januari 2012 (12R.00030), incl. bijbehorend raadsvoorstel (12R.00023); 
2. Advies Commissie Bezwaarschriften (onderwerp: advies diverse bezwaarschriften met 

betrekking tot vestiging voorkeursrecht 'Kromwijkerwetering-West' en "Werklint Bodegraven-
Reeuwijk en Woerden'; 

3. Zakelijk verslag van de zitting van de Commissie Bezwaarschriften (gehouden op 17 april 
2012). 

Bijlagen: 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de secretaris de burgemeester 

J 

Wieringa mr. H.W. Schmidt W. Wiennda 


