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Geachte

uit een inspectie is gebleken dat er meerdere aangewezen ligplaatsen aan de
woonschepenhaven niet in overeenstemming liggen met de werkelijkheid. om de
vindbaarheid te garanderen heeft de gemeente Groningen het voornemen om rie ligplaatsen
opnieuw in een opvolgende reeks te hernummeren. Een ligplaats is een aange*"ràn plek in
het water en is niet gebonden aan de woonboot die daar ligt. In de bijlage vinclt u de àude
situatie met ligplaatsen en ons voorstel voor de nieuwe sitrlatie met ligplaatsen.

De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op
Nederlands grondgebied. De gemeente Groningen is bevoegd en verantwoordelijk vóo. 

""njuiste en correcte adressering zodat alle verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen vindbaar zijn in
onze gemeente. Dit is wettelijk vastgesteld in de Wet Basisregistraties voor Adressen en
Gebouwen. Het college van burgemeester en wethouders is in de wet aangewezen als
uitvoerder van deze regeling (Artikel 6 en 10 van deze wet).

Uw zienswijze
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen vier weken na dagtekening van
deze brief uw zienswijze kenbaar maken aangaande de wijziging in de adressering. Uw
zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders, Postbus 1356,97AI BJ Groningen.
U kunt uw zienswijze ook per email verzenden aan de heer R. Homan,
bag.wkpb @ groningen.nl.
Vermeld in uw reactie duidelijk datum en kenmerk van deze brief.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met R. Homan van de afdeling Geo-Informatie,
telefoon (050) 367 93 02 en e-mail bag.wkpb@groningen.nl,
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situatietekening brj nummerbeschikking 1 134-2017:

Nieuwe situatie:

eGemeente
\tronrngen
\_)

Stad. Geo-tnrormatie

Woonschepenhaven 1 tlm GT 
bijragelvanl

Opmerkingen: hernummering Woonschepenhaven nrs. 1 llm 77.


