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Onderwerp: Vestiging voorkeursrecht plangebied Parallelweg West

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 14 januari 2020 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

en het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

1. Om op grond van artikel 2 jo. artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen, voor de 
maximale duur van drie járen, als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn:

de percelen op de locatie Parallelweg West te Woerden, zoals die zijn aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kadastrale tekening en perceellijst, houdende de kadastrale aanduiding van de in 
de aanwijzing opgenomen percelen en gedeelten daarvan, hun grootte volgens kadastrale registratie 
alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende rechten. Eén en 
ander volgens de openbare registers van het kadaster, per datum 12 november 2019. De percelen 
zijn niet eerder in een aanwijzing betrokken geweest. Voor alle aangewezen percelen geldt dat het 
huidige gebruik niet in overeenstemming is met de niet-agrarische bestemming zoals deze is 
toegedacht aan de betrokken gronden en gespecificeerd is in het bij dit besluit behorende 
raadsvoorstel.

2. Het voornemen uit te spreken om - indien deze locatie geselecteerd wordt voor het realiseren van 
schuifruimte - binnen de geldingstermijn van het voorkeursrecht van drie jaar over te gaan tot 
vaststelling van een bestemmingsplan, waarin de betrokken gronden zijn opgenomen.

3. Overeenkomstig de bij dit besluit behorende Nota van beantwoording zienswijze, de zienswijze 
ontvankelijk te verklaren.

4. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 23 januari 2020

De griffier, De voorzitl

:s. M.J.W. Tobeas


