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I. Op grond van artikel 44, lid 1 en 2 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) gaan op de
datum van herindeling alle rechten en verplichtingen van een op te heffen gemeente over op de
gemeente waaraan haar gebied wordt toegevoegd zonder dat daarvoor een nadere akte wordt
gevorderd.
Ingevolge artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) en artikel 3, lid 1 en 2 van
het Kadasterbesluit doen Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie, confom het bepaalde in
artikel 44, het eerste en tweede lid, van de Wet Arhi, de overgang van de betrokken registergoederen
onverwijld inschrijven in de openbare registers, als bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
ll. Ingevolge de grenscorrectie tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard, gepubliceerd op
13 december 2017 in het Provinciaal Blad, nummer 5770 zijn alle zakelijke rechten ten name van de
publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Nissewaard, kantoorhoudende te Spijkenisse,
Raadhuislaan 106, 3201EL Spijkenisse, gelegen in de kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A,
overgegaan naar de publiekrechtelijke rechtpersoon: de gemeente Hellevoetsluis, kantoorhoudende te
Hellevoetsluis, Zanddijk 26, 3221AL Hellevoetsluis.
Besluit:
Wij verzoeken het Kadaster de overgang van de registergoederen in te schrijven in de openbare
registers, als hierboven bedoeld.
De heer J.C. van Ginkel, waarnemend provinciesecretaris, is gemachtigd tot het verstrekken van een
eensluidend afschrift aan het Kadaster van dit besluit.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
voorzitter,
ir. J.C. van Ginkel MCM

Drs. J. Smit

Dit besluit is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief

Ondergetekende, Ir Jan Cornelis van Ginkel MCM, waarnemend provinciesecretaris, kantoorhoudende
Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, zijnde gemachtigd om te tekenen, krachtens besluit van
Gedeputeerde Staten van 29 mei 2018, verklaart dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter
inschrijving aangeboden stuk.

