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Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer ALK 141 154 GEMWT V29 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient 
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een 
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u 
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het 
indienen van digitaal beroep. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

BE022 



uitspraak 
RECHTBANK NOORD-HOLLAND 

Zittingsplaats Alkmaar 

Bestuursrecht 

zaaknummers: ALK 14/149, 14/150, 14/151, 14/152, 14/153 en ALK 14/154 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 4 september 2014 in de zaken tussen 

M.R. Honig, te Bergen, 
W.J. Alkema, te Bergen, 
G.W.P. Stoutenbeek, te Arosa (Zwitserland), 
N.P. Kokkes, te Bergen, 
J.M. Rijnaarts, te Bergen, 
S.L. Voorberg, te Schoorl, 
eisers, 

(gemachtigde: mr. E.J.M.J.J. Houben), 

en 
de raad van de gemeente Bergen, verweerder 
(gemachtigde: mr. R. Visser). 

Procesverloop 

Bij afzonderlijke besluiten van 22 april 2013 heeft verweerder percelen van eisers 
aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn. 

Tegen deze besluiten hebben eisers bezwaar gemaakt. Bij brief van 20 januari 2014 hebben 
eisers beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op hun bezwaren. 

Bij besluit van 17 maart 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van 
eisers alsnog gegrond verklaard, maar de aanwijzingsbesluiten van 22 april 2013 in stand 
gelaten onder aanvulling van de motivering. 

Bij brief van 11 april 2014 hebben eisers de gronden van hun beroepen ingediend. Bij brief 
van 23 ju l i 2014 hebben zij nog stukken ingediend. Verweerder heeft een verweerschrift 
ingediend en bij brief van 30 jul i 2014 nog stukken. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2014. Namens eisers is 
S.L. Voorberg verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. 

Overwegingen 

1.1. Het geschil gaat alleen nog om de bij het bestreden besluit gehandhaafde aanwijzing 
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van percelen van eisers als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wvg van toepassing zijn, om kortweg: de vestiging van het voorkeursrecht. 

1.2. M.R. Honig is eigenaar van de percelen Plein 15 te Bergen, kadastraal bekend 
gemeente Bergen sectie C, nummers 2074 en 4022. 
W.J. Alkema is eigenaar van het perceel Plein 15 te Bergen, kadastraal bekend gemeente 
Bergen sectie C, nummer 2074. 
G.W.P. Stoutenbeek is eigenaar van de percelen Plein 17 te Bergen, kadastraal bekend 
gemeente Bergen sectie C, nummers 4023 en 2073. 
N.P. Kokkes is eigenaar van de percelen Plein 11 te Bergen, kadastraal bekend gemeente 
Bergen sectie C, nummer 2076 en Plein 9, te Bergen, kadastraal bekend gemeente Bergen 
Sectie C, nummers 4018 en 4020. 
J.M. Rijnaarts is eigenaar van de percelen Plein 9 te Bergen, kadastraal bekend gemeente 
Bergen sectie C, nummers 4019 en 2077. 
S.L. Voorberg is eigenaar/rechthebbende van de percelen Plein 21 te Bergen, kadastraal 
bekend gemeente Bergen sectie C nummers 2072 en 4024. 

2. De grondslag voor de vestiging van het voorkeursrecht is de beoogde modernisering 
van het centrumgebied waarin de percelen van eisers liggen die is opgenomen in de 
structuurvisie "Mooi Bergen". 

3. Op grond van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wvg kan de 
gemeenteraad een voorkeursrecht vestigen op: 
a. gronden die zijn begrepen in een structuurvisie, waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor 

de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet-agrarische bestemming is 
toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming; 

b. gronden die bij een structuurvisie zijn aangewezen tot moderniseringsgebied als bedoeld 
in artikel 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), ongeacht of het gebruik van de 
gronden in die gebieden al dan niet afwijkt van die visie. 

4.1. Eisers voeren aan dat verweerder niet op grond van artikel 4 van de Wvg een 
voorkeursrecht op hun percelen heeft kunnen vestigen. Niet op grond van artikel 4, eerste lid, 
onder a, van de Wvg omdat modernisering onder b van dit artikellid valt en het huidige 
gebruik van het gebied niet afwijkt van de toegedachte bestemming. En niet op grond van 
artikel 4, eerste lid, onder b, van de Wvg omdat de structuurvisie meer beoogt dan alleen 
modernisering van bouwwerken of vervanging daarvan door gelijksoortige bebouwing van 
gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa, zoals is omschreven in artikel 3.5 van de Wro. 

4.2. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat hij terecht 
artikel 4, eerste lid, onder a, van de Wvg ten grondslag heeft gelegd aan zijn besluit om een 
voorkeursrecht te vestigen op de percelen van eisers. Zoals verweerder ter zitting nog nader 
heeft toegelicht, zal de toekomstige bestemming van eisers percelen gedeeltelijk afwijken 
van het huidige gebruik, omdat niet alleen de woonfunctie van het gebied meer ruimte krijgt 
maar ook de winkelfunctie en in ondergronds parkeren wordt voorzien waar dit nu niet 
mogelijk is. 

4.3. De rechtbank overweegt dat de beoogde ontwikkelingen van het centrumgebied in 
Bergen zijn voorzien in de structuurvisie "Mooi Bergen". Weliswaar zijn in het betrokken 
gebied nu ook winkels en woningen aanwezig maar de beoogde modernisering voorziet in 
meer winkelruimte dan nu aanwezig is en ook in meer woningen. Verder wordt voorzien in 
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nieuwe en ruime mogelijkheden voor ondergronds parkeren. Gelet hierop heeft verweerder 
naar het oordeel van de rechtbank terecht aangenomen dat het gebruik afwijkt van de in de 
structuurvisie aan het gebied toegedachte bestemming, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder a, van de Wvg. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat verweerder heeft 
toegelicht dat in de structuurvisie weliswaar wordt gesproken over 'modernisering' van het 
centrumgebied maar dat daarmee niet wordt gedoeld op modernisering als bedoeld in artikel 
3.5 van de Wro. Dit strookt ook met het betoog van eisers dat de structuurvisie meer beoogt 
dan alleen modernisering in de zin van laatstgenoemd artikel. Naar het oordeel van de 
rechtbank heeft verweerder dan ook terecht artikel 4, eerste lid, onder a, van de Wvg ten 
grondslag gelegd aan de vestiging van deze voorkeursrechten. 
Deze beroepsgrond van eisers slaagt niet. 

5.1. Eisers voeren verder aan dat verweerder hun belangen onvoldoende bij zijn 
besluitvorming heeft betrokken. 

5.2. Verweerder heeft in het bestreden besluit alsnog gemotiveerd waarom hij op de 
percelen van eisers een voorkeursrecht heeft gevestigd. Verweerder achtte het van algemeen 
belang om voor de beoogde modernisering van het centrumgebied een actieve grondpolitiek 
te kunnen voeren en zijn regierol daarbij te behouden. Daarvoor vond verweerder het 
noodzakelijk om deze voorkeursrechten te vestigen. Volgens verweerder is ook in bezwaar 
niet gebleken dat eisers hiermee onevenredig in hun belangen zijn geschaad. 

5.3. Inmiddels heeft de aanbesteding van het project 'Mooi Bergen' niet tot geldige 
inschrijvingen geleid. Naar aanleiding hiervan is in februari 2014 opdracht gegeven voor het 
opstellen van een ontwikkelingsvisie waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag hoe 
het verder moet met de beoogde modernisering van het centrumgebied. Begin juli 2014 is de 
door bureau Droogh Trommelen en Partners opgestelde "Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 
2.0" gereedgekomen. Naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en 
wethouders eind ju l i 2014 beslist verweerder onder meer voor te stellen om de rol van de 
gemeente bij de beoogde modernisering te wijzigen en ook de gevestigde voorkeursrechten 
in te trekken. Dit voorstel komt naar verwachting aan de orde in verweerders vergadering op 
25 september 2014. Verweerder heeft toegelicht dat ten tijde van het nemen van de 
aanwijzingsbesluiten van 22 april 2013 deze nieuwe ontwikkelingen nog niet speelden. Ten 
tijde van het nemen van het bestreden besluit was de uitkomst van de aanbesteding 
weliswaar bekend, maar was er nog geenszins duidelijk of en zo ja hoe de rol van de 
gemeente bij de beoogde modernisering van het centrumgebied zou worden gewijzigd. 
Verweerder ziet in deze nieuwe ontwikkeling dan ook geen reden om te concluderen dat hij 
bij het bestreden besluit de gevestigde voorkeursrechten niet kon handhaven. 
De rechtbank deelt deze visie van verweerder. Ten tijde van het nemen van het bestreden 
besluit bestond er immers nog geen duidelijkheid over een mogelijke beleidswijziging - en 
eisers hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat de recent voorgestelde wijziging toen al was 
te voorzien. Ook op dit moment, nu besluitvorming van verweerder zelf hierover nog niet 
heeft plaatsgevonden, is die duidelijkheid er nog niet. 

5.4. De rechtbank begrijpt dat eisers met hun stelling dat de beoogde modernisering 
economisch niet haalbaar is, bedoelen dat bij een afweging van belangen een niet haalbare 
modernisering nimmer zwaarder kan wegen dan hun belangen. Eisers hebben naar het 
oordeel van de rechtbank echter niet aannemelijk gemaakt dat de beoogde modernisering 
geenszins haalbaar was. Alleen de ten tijde van het nemen van het bestreden besluit al wel 
bekende omstandigheid dat de aanbesteding van het project niet tot geldige inschrijvingen 
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had geleid, vindt de rechtbank daarvoor onvoldoende. Er is dus geen grond om te oordelen 
dat verweerder geen reëel belang had bij de vestiging van deze voorkeursrechten. 

5.5. Eisers hebben in hun beroepschriften geen van hun belangen benoemd waarmee 
verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden. Eerst ter zitting heeft S.L. Voorberg 
aangegeven dat hij zijn onderneming mogelijk wenst over te dragen maar dat dit vanwege 
het op zijn perceel gevestigde voorkeursrecht niet mogelijk is. Verder heeft hij aangegeven 
dat het gevestigde voorkeursrecht voor één van de andere eisers heeft geleid tot lagere 
huurinkomsten. Een concrete onderbouwing van het bestaan van deze belangen heeft hij 
echter niet geleverd. Naar het oordeel van de rechtbank hebben eisers dan ook niet 
aangetoond dat deze belangen zo reëel en zwaarwegend zijn dat de vestiging van het 
voorkeursrecht op hun percelen voor de betrokken eisers onevenredig nadeel opleverde. De 
rechtbank overweegt verder dat verweerder het financiële belang van eisers bij de verkoop 
van hun percelen aan derden niet afzonderlijk in zijn afweging hoefde te betrekken (zie de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 maart 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AO5215). Naar het oordeel van de rechtbank kon verweerder bij het 
nemen van het bestreden besluit dan ook in redelijkheid het algemeen belang, gediend met de 
vestiging van deze voorkeursrechten, van groter gewicht achten dan de individuele belangen 
van eisers. 
Deze beroepsgrond van eisers slaagt evenmin. 

6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt de rechtbank tot het oordeel dat het 
bestreden besluit in stand kan blijven. 

7. De beroepen zijn ongegrond. 

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. Kraefft, rechter, in aanwezigheid van mr. M . Dittmer, 
griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 september 2014. 

Afschrift verzonden aan partijen op: Q iļ -Q9~ 20H 

Rechtsmiddel 

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep 
is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om 
het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze 
uitspraak getroffen voorlopige voorziening. 

; 

r ! 

rechter gnmer 

Voor e Voor eeftśluidend afschrift. 
De griffleO-an de Rechtbank 

W "«-Holland 


