
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  

 

gelet op artikel 5 en 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;  

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. Op grond van artikel 6 jo. artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 

de gronden, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale kaart met 

nummer GNG-R-49 en de perceellijst, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop 

de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn; 

II. Te verklaren dat de onder I genoemde gronden niet eerder zijn aangewezen in het 

kader van de Wvg; 

III. Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant, het elektronisch Gemeenteblad, 

de Groninger Gezinsbode en op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl; 

IV. Per aangetekende brief mededeling van de voorlopige aanwijzing te doen aan de 

eigenaar van de hiervoor onder I bedoelde gronden; 

V. De voorlopige aanwijzing als bedoeld onder I binnen vier dagen na de dag van 

bekendmaking van dat besluit in elektronische vorm ter inschrijving in de openbare 

registers aan het Kadaster aan te bieden; 

VI. Op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onderdelen b en 

g, van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op dit besluit 

en de daarbij behorende bijlagen; 

VII. De hiervoor onder VIII genoemde geheimhouding op te heffen op de dag na de 

publicatie in de Staatscourant als bedoeld onder III.  

VIII. De raad, na de publicatie in de Staatscourant als bedoeld onder III, conform 

bijgaand ontwerp raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit voor te stellen op grond 

van artikel 2 jo. artikel 5 Wvg de onder I genoemde gronden aan te wijzen als 

gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing 

zijn; 

IX. Belanghebbenden op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in 

de gelegenheid te stellen binnen vier weken, gerekend vanaf de dag na 

bekendmaking in de Staatscourant, een zienswijze ten aanzien van het ontwerp 

raadsbesluit als bedoeld hiervoor onder III naar voren te brengen;  

 

Aldus vastgesteld in de besloten collegevergadering van 22 juni 2021, 

 

 

 

de burgemeester,     de gemeentesecretaris, 

Koen Schuiling      Christien Bronda 


