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HL3 
Stuknummer: 21.748889 

LANDELIJK VASTGOED 

Gemeenteraad Schagen 

Postbus 8 

1740 AA SCHAGEN 

Berkhout, 3 november 2021 

Betreft: Bezwaar voorkeursrecht gemeente Schagen "Schagen Oost". 

Geachte raadsleden, 

Namens onze client, de heer B. Konijn (B.J.K. Vastgoed beheer B.V te Uitgeest), eigenaar van 

de gronden gelegen nabij de Nes 32, 1741 NH te Schagen (kadastraal bekend gemeente 

Schagen, sectie K, nummers 1740, 1309 en 1322), dienen wij hierbij bezwaar in op het Wet 

voorkeursrecht gemeenten, wat gelegd is op het gebied "Schagen Oost". Het raadsbesluit is 

op 21 september 2021 genomen waarop tot 4 november 2021 bezwaar op kan worden 

ingediend. 

Bij deze dienen wij namens de heer B. Konijn van B.J.K. Vastgoed beheer B.V. bezwaar in 

tegen aan toepassen van het voorkeursrecht gemee (WVG) op voornoemde percelen 

grond. Heer Konijn is het niet eens met het t. an het voorkeursrecht op zijn 

gronden. 

Wij ontvangen graag een ontva dat deze brief in goede orde is ontvangen. 

Met belangstelling zien emoet. 

Met vriendelijke gro 

Nico A.C. Hoed' 
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Marcel Mooij 

Van: Nico Hoedjes <n.hoedjes@h3.nl> 

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:39 

Aan: Marcel Mooij 

CC: Jolanda Pot; Annemieke Glas; t.sierkstra@h3.nl; 'Bart Konijn' 

Onderwerp: RE: Bezwaar aanwijzing o.g.v. Wet voorkeursrecht gemeenten 

Goedemiddag Marcel, 

Je telefonisch al even toegelicht dat toepassing WVG belemmerd werkt in vrijheid van handelen. 

Toepassing van het instrument wet voorkeursrecht gemeenten zorgt voor een ongezonde verhouding van 

gelijkwaardig handelen tussen grondeigenaar en gemeente en werkt hierdoor belemmerend. 

Voldoet het bezwaar zo aan de gestelde vereisten? 

Met vriendelijke groet, 

Nico A.C. Hoedjes 

Makelaar - Taxateur 

Beedigd rentmeester NVR 

0229-551033 
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Van: Marcel Mooij [mailto:Marcel.Mooij@schagen.nl] 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 18:33 
Aan: Nico Hoedjes 
CC: Jolanda Pot; Annemieke Glas; t.sierkstra@h3.nl; 'Bart Konijn' 
Onderwerp: RE: Bezwaar aanwijzing o.g.v. Wet voorkeursrecht gemeenten 

Geachte heer Hoedjes, beste Nico, 

De e-mail is in goede orde ontvangen. lk zie echter dat het bezwaarschrift geen gronden bevat. Dit betekent dat wij 

jullie nu eerst, o.g.v. art. 6:6 Algemene wet bestuursrecht, minimaal twee weken de tijd moeten geven om de 

gronden van het bezwaar aan to leveren. 

Dit betekent tevens dat de hoorzitting op 22 november niet door kan gaan; we kunnen dan immers niet op tijd de 

stukken aanleveren bij de bezwaarschriftencommissie. 

Als jullie verder geen gronden indienen, dan zal het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder 

dat er een hoorzitting wordt gehouden. 

Als jullie de gronden uiterlijk aanstaande vrijdag aanleveren, dan kan het bezwaar nog wel op de hoorzitting van 22 

november behandeld worden. 

lk hoor graag of en zo ja wanneer jullie de gronden willen indienen. Als er nog vragen zijn, kun je mij ook altijd 

bellen: 06-43837458 
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