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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-649996389 (DOS-2015-
0005815)

Onderwerp

Inschrijving registergoederen bij Kadaster in verband met grenscorrectie Oudenhoorn
 

 
Advies

1 . Aan het Kadaster te verzoeken conform inliggend besluit en begeleidend schrijven de

overgang van de betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke rechtspersoon

Nissewaard - in de kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A  – naar de publiekrechtelijke

rechtspersoon Hellevoetsluis in te schrijven in de openbare registers als bedoeld in artikel 2

van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

2. De waarnemend provinciesecretaris Ir. J. van Ginkel MCM te machtigen om het afschrift van

genoemd GS-besluit voor eensluidend afschrift te tekenen;

3. Vast te stellen de brief aan het Kadaster waarbij inschrijving in de openbare registers als

bedoeld in artikel 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboekde wordt verzocht van

de overgang van de betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke rechtspersoon

Nissewaard - in de kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A  – naar de publiekrechtelijke

rechtspersoon Hellevoetsluis;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het verzoek aan het Kadaster om de overgang

van van de betrokken registergoederen van de publiekrechtelijke rechtspersoon Nissewaard -

in de kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A  – naar de publiekrechtelijke rechtspersoon

Hellevoetsluis in te schrijven in de openbare registers als bedoeld in artikel 2 van titel 1 van

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in het
voorstel te vermelden of aan de inschrijving van de overdracht van de registergoederen kosten
zijn verbonden en voor wiens rekening die dan zouden komen.

Bijlagen
- Brief van GS aan het Kadaster – Inschrijving overgang registergoederen van Nissewaard naar
Hellevoetsluis als gevolg van grenscorrectie Oudenhoorn
- Besluit van GS tot overgang zakelijke rechten Nissewaard naar Hellevoetsluis ivm
grenscorrectie Oudenhoorn
- Besluit van GS tot overgang zakelijk rechten Nissewaard naar Hellevoetsluis ivm grenscorrectie
Oudenhoorn met tekst eensluidend afschrift

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 mei 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

Het dorp Oudenhoorn (kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A ) is per 1 januari 2018

overgegaan van de gemeente Nissewaard naar de gemeente Hellevoetsluis. Hierdoor zijn alle

zakelijke rechten ten name van de publiekrechtelijke rechtspersoon Nissewaard overgegaan op

de publiekrechtelijke rechtspersoon Hellevoetsluis.

 

Juridisch kader

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 heringedeeld deel van een

gemeente over op de gemeente waaraan het gebied wordt toegevoegd zonder dat daarvoor een

nadere akte wordt gevorderd. GS dienen daartoe het kadaster te verzoeken zorg te dragen voor

inschrijving in de openbare registers als bedoeld in artikel 2 van titel 1 van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek.

 

Door het kadaster wordt een vast format gehanteerd voor het verzoek tot inschrijving. Dit format

wordt door het Kadaster gezien als een verzoek van gedeputeerde staten tot registratie. Bij de

brief met het verzoek tot registratie verlangt het Kadaster dat een kopie van het GS-besluit wordt

meegezonden. Op dit document dient te worden verklaard dat het eensluidend is met het besluit

van GS. Dit kan de (waarnemend) provinciesecretaris doen door een kopie voor eenluidend

afschrift te tekenen. De tekst van het besluit en de wijze van aanlevering zijn afgestemd met het

Kadaster. Zowel het besluit als het exemplaar voor eensluidend afschrift zijn bijgevoegd.

 

Financieel kader

Er zijn aan de inschrijving van de overdracht van de registergoederen in de openbare registers

geen kosten verbonden.

 

2 Proces

 

De betreffende stukken zullen, conform afspraak met het Kadaster bij het kadaster worden

aangeboden.

 

3 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing

 


