Gemeente Den Haag

enst Stedelijke

Verklaring
9, lid

gemeentelijke

I onder

c van

onroerende

publiekrechtelijke

de Wet

beperkingen

kenbaarheid

(als

publiekrechtelijke

Ontwikkeling

bedoeld

in

artikel

beperkingen

zaken).

Beperkingenregistratie

Op genoemd
opgelegde

van de gemeente

kadastraal

object

en nog van kracht

Kadastraal

rust(en)
zijnde

Den Haag.

de volgende

door

publiekrechtelijke

een gemeentelijke

beperking(en)'

besfüursorgaan

:

object

Kadastrale

gemeente

Sectie

's-Gravenhage

AU

Gemeentelijke
publiekrechtlijke
beperkingenregistratie:
Type
Weí

nummer

119

beperkingen

opgenomen

in de gemeentelijke

beperking:
algemene

inschrijföuinmer:
bepalingen

omgevingsrecht

9715

.N.B.1. Er kunnen wel andere beperkingen van kracht ziji'i, met naïne beperkingen welke
zijn opgelegd door andere
overheden (die bij het Kadaster zijn in te zien).
N.B. 2. De Algemene Terinijnenwet
en l'iet Register.

Bijgewerkt
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De beperkingenbesluiten
die op grond van de Wkpbwordengeregistreerd,zijn aangewezen
bij hetzij de
hetzij

bij heí Aanwijzingsbesluií

word[

naar

deze regelingen

Wkpb.

vervvezen.

Voor

de precieze

Deze zijn

omschrijving

raadpleegbaar

van de aangewezen

via svsvw.overheid.nl.
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De beperkingenbeshriten die op grond van de Wkpb wordei'i geregistreerd, zijn
aangewezen bij hetzij de Wkpb zelf,
hetzi,i bij hetAanwijzingsbesluit Wkpb. Voor de precieze omschrijving van de aangewezen
beperkingenbeshtiten

wordt

mar

deze regelingen

verwezen.

Deze zijn raadpleegbaar

via íiíwi+í. overheid.nl.

