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1. Voorstel 

Bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren.  

 

2. Inleiding  

Op 6 november 2017 heeft de raad het besluit genomen om een voorkeursrecht te vestigen op 

een aantal percelen gelegen in het Noordelijk deel Stadshart Hoogezand. Na dit besluit is er 

één bezwaar ingediend.  

 

3. Publiekssamenvatting 

In het kader van de ontwikkeling van het Noordelijk deel van het Stadshart Hoogezand, heeft 

de raad een voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen. Na het besluit van de raad om 

het voorkeursrecht te vestigen, is er één bezwaar ingediend. De bezwaarschriftencommissie 

heeft geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad was bevoegd het besluit te nemen tot vestiging van het voorkeursrecht en is daardoor 

ook bevoegd om te beslissen op bezwaar.  

5. Beoogd effect 

Bezwaarmaker duidelijkheid verschaffen over het ingediende bezwaarschrift.  

 

6. Historische context 

Voor de ontwikkeling van het stadshart in Hoogezand is het nodig een voorkeursrecht op een 

aantal percelen te vestigen.  
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7. Argumenten 

De bezwaarschriftencommissie oordeelt dat het bezwaar niet ontvankelijk is. Het 

bezwaarschrift is ontvangen binnen de bezwaartermijn. 

 

De bezwaarschriftencommissie constateert dat ten tijde van indiening van het bezwaarschrift 

geen machtiging was verstrekt door de eigenaar van het perceel, aan de indieners van het 

bezwaarschrift.  

 

Wij stellen u voor om het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en het 

bezwaar niet ontvankelijk te verklaren middels een besluit.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Er zijn geen kanttekeningen en risico’s. 

9. Financiële paragraaf 

Voor de gemeente zijn er geen financiële consequenties. 

10. Communicatie 

Bezwaarmaker wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Bezwaarmaker wordt binnen een week na besluitvorming geïnformeerd.  
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