
Bekendmaking voornemen verpachting provinciale eigendommen  
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken hierbij bekend voornemens te zijn om de 
ondergenoemde percelen landbouwgrond te verpachten voor teeltseizoen 2023 aan de genoemde 
partijen. Deze partijen zijn als beste inschrijvers beoordeeld op basis van hun inschrijvingen bij door 
ons aangekondigde en vervolgens doorlopen openbare selectie-/ inschrijfprocedure. In deze 
procedure zijn de inschrijvers beoordeeld aan de hand van vooraf kenbaar gemaakte criteria ten 
aanzien van de prijs en de wijze waarop het gepachte of binnen de agrarische onderneming van een 
inschrijver aandacht wordt besteed aan een duurzaam bodemgebruik. 
 
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en u van mening bent (voor één van de 
ondergenoemde percelen landbouwgrond) een serieuze gegadigde te zijn die vindt dat hij ook in 
aanmerking komt met betrekking tot het genoemde percelen, dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen 
na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de 
rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in het traject en het verkrijgen van 
duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn, 
waardoor na ommekomst het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of 
daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans 
heeft u uw rechten daarop verwerkt.  
 
Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn schriftelijk 
mede te delen, bij voorkeur door het per e-mailbericht toezenden van de dagvaarding aan:  
grondzaken@provinciegroningen.nl   
 
Voor nadere informatie of een nadere toelichting op de voorgenomen verpachtingen, kunt u contact 
opnemen met de heer L. Kuipers op het nummer 050-316404 of via mevrouw M. Gombert op het 
nummer 06-25762476, beiden werkzaam bij het cluster Grondzaken van de provincie Groningen.   
 

Percelen landbouwgrond:  Beste beoordeeld inschrijver: 

een dijk te Zoutkamp, kadastraal bekend gemeente Ulrum, 
sectie F, nummers 3793 (groot 1.3790 ha) en 3794 (groot 
0.3080 ha) en sectie K nummer 496 (groot 0.1239 ha); 

Agrarische Dienstverlening 
Thomas de Vries 

een perceel bouwland te Spijk, kadastraal bekend gemeente 
Bierum, sectie K nummers 201 (groot 1.0230 ha) en 541 
(groot 0.4073 ha) en 545 (0.5638 ha); 

Mts EH en E Bosma-Kuiper 

een perceel grasland (voormalige slibdepot) te Overschild, 
kadastraal bekend gemeente Appingedam sectie H nummer 
1861 gedeeltelijk (groot ongeveer 0.18.67 ha) en sectie M 
nummers 1 (groot 11.2890 ha) en 23 (groot 0.8115 ha); 

V.O.F. Doornenbal 

een perceel grasland te Lutjegast, kadastraal bekend 
gemeente Grootegast, sectie M nummers 458 (groot 2.94.85 
ha) en 493 (groot 6.2335 ha) en sectie N nummer 71 (groot 
1.3650 ha). 

F. Helmus 

 
 
 
 
 
 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
      Namens dezen: 
      
      Mevrouw M.D. Arends  
      
      Teamleider Areaalbeheer 
 
      Domein Uitvoering 
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