
 

 

 

PL-30454874-02 

Perceelslijst Wet voorkeursrecht gemeenten. 

Gemeente Dordrecht, locatie 'Sterovita' in het plangebied Weeskinderendijk (Maasterras 

Dordtse Spoorzone) 

 

Lijst van aangewezen percelen in de kadastrale gemeente Dordrecht te Dordrecht, waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van 

toepassing zijn, zoals deze voorkomen op de tekening met nummer TK-30454874-02, 

behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Dordrecht ex artikel 4 Wvg van  

19 april 2022. 

Kadastrale toestandsdatum per 8 februari 2022. 

 

 omschrijving 

sectie en nummer 

ter grootte van 

in aanwijzing opgenomen 

omschrijving 

 

eigenaar 

 

 

 

zakelijk gerechtigde 

 

 

opmerkingen 

K 5636  

1.975 m² 

Geheel  

Bedrijvigheid (kantoor) 

Erf - tuin 

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, 

onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van 

perceel, 

Eigendom (recht van): Mevrouw Elisabeth Versendaal 

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: 

Gemeente Dordrecht 

Betrokken (rechts)persoon: Ferro Investments Holding B.V.  

sectie en nummer 

ter grootte van 

in aanwijzing opgenomen 

omschrijving 

eigenaar 

 

zakelijk gerechtigde 

opmerkingen 

K 8859 

60 m² 

Geheel  

Perceel grond – gebruik onbekend 

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Aart Tromp 

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Pieter Jan Tromp 

 

Betrokken (rechts)persoon: Ferro Investments Holding B.V. 

sectie en nummer 

ter grootte van 

in aanwijzing opgenomen 

omschrijving 

 

eigenaar 

 

 

 

zakelijk gerechtigde 

 

opmerkingen 

K 8906 

7.270 m² 

Geheel  

Bedrijvigheid (industrie) 

Erf - tuin 

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, 

onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht,  

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Aart Tromp 

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Pieter Jan Tromp 

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht: Gemeente Dordrecht 

Betrokken samenwerkingsverband: Gebroeders Tromp 

Betrokken (rechts)persoon: Ferro Investments Holding B.V. Kerkstraat 54 

3291 AM  STRIJEN 

Tel. 078-6749494 

www.overwater.nl 



  

 omschrijving 

sectie en nummer 

ter grootte van 

in aanwijzing opgenomen 

omschrijving 

eigenaar 

 

 

 

zakelijk gerechtigde 

 

opmerkingen 

K 9334 

350 m² 

Geheel  

Wegen 

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, 

onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht,  

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Aart Tromp 

Eigendom (recht van), aandeel 1/2: De heer Pieter Jan Tromp 

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht: Gemeente Dordrecht 

Betrokken samenwerkingsverband: Gebroeders Tromp 

Betrokken (rechts)persoon: Ferro Investments Holding B.V. 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dordrecht van 19 april 2022.  

 

Mij bekend, 

de griffier van de gemeente Dordrecht, 

 

 

A.E.T. Wepster 

 

 

 


