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Geachte [ naam bekend bij griffie ],

Op 26 augustus 2020, bekend gemaakt op dezelfde datum, heeft het college van de 
gemeente Leusden besloten tot vestiging van een voorkeursrecht ex artikel 6 Wet 
voorkeursrecht gemeenten op het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Stoutenburg, sectie B, nr. 3057 met een totale grootte van 81.770 m2. U heeft op 30 
oktober 2020 een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend. De gemeenteraad van 
Leusden heeft bij besluit van 12 november 2020 de voorlopige aanwijzing door het 
college van de onderhavige percelen bevestigd (kenmerk L235306). Op grond van 
artikel 6, derde lid, van de Wvg wordt, indien bezwaar of beroep aanhangig is tegen 
een (college-)besluit tot voorlopige aanwijzing en dit besluit vervalt omdat een besluit 
van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, het bezwaar of beroep 
mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. Het bepaalde 
ingevolge artikel 6, eerste lid, tweede volzin, van de Wvg impliceert dat thans louter 
het bezwaar tegen het raadsbesluit van 12 november 2020 ter beoordeling staat. Op 
9 december 2020 bent u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar bij de 
adviescommissie bezwaarschriften toe te lichten. Over uw bezwaarschrift heeft de 
adviescommissie bezwaarschriften op 14 december 2020 een advies uitgebracht, dat 
als bijlage bij het onderhavige besluit is gevoegd. 

Overeenkomstig het advies van de adviescommissie bezwaarschriften hebben wij op 
4 februari 2021 besloten om uw bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten. 

Voor de motivatie van dit besluit verwijzen wij u naar het advies van de 
adviescommissie bezwaarschriften, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
 
Wanneer u het niet eens bent met het besluit om uw bezwaarschrift gegrond te 
verklaren kunt u beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Nadere 
gegevens hierover treft u in de bijlage aan.
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Besluit

De raad besluit - overeenkomstig het advies van de adviescommissie 
bezwaarschriften, waarnaar wij verwijzen - uw bezwaar van 30 september 2020 tegen 
onze beslissing van 12 november 2020 ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten. 

Hoogachtend,
De raad van Leusden,

I. Schutte - van der Schans           G.J. Bouwmeester
griffier                                                        voorzitter

Bijlage: Advies en verslag van de commissie van 14 december 2020, dossiernr. 0257.

Wanneer u beroep tegen dit besluit wilt instellen, dan kunt u uw beroepschrift richten 
aan de rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht). De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag van verzending van dit  
besluit. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank (sector bestuursrecht) een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
in te dienen. Voorwaarde daarvoor is wel dat u tijdig een beroepschrift indient. Het 
adres van de rechtbank Midden-Nederland is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.
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