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Onteigening van een perceel ten behoeve van het stichten van een schoolgebouw in de gemeente Leek. 

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting; Eindverslag.) 

| i o i . 1.] 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP ingekomen in de zitting 
van den Ylden Maart 1866. 

MIJNE HEEREN! 

Wjj bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
wet tot onteigening van een perceel ten behoeve van het stichten 
van een schoolgebouw in de gemeente Leek. 

De toelichtende memorie, die, van bijlagen voorzien, dat wets-
ontwerp vergezelt, bevat de gronden, waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes heilige 
bescherming. 

's Gravenhage, den 12den Maart 1866. 
W I L L E M . 

[104. 2.] 

O N T W E R P VAN W E T tot onteigening van een perceel ten 
behoeve van het stichten van een schoolgebouw in de ge-
meente Leek. 

W I J W I L L E M I I I , ÈNZ. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebbon, dat het stichten 
van een schoolgebouw in de gemeente Leek in hot publiek belang 
wenschelijk is ; 

Gelet op de wet van don 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125), 
Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met 

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze; 

Eenig artikel. 

Wij verklaren, dat het algemeen nut do onteigening vordert, 
ten name van de gemeente Leek, van een aan de noordwestzijdo 
van de kom dier gemeente langs den grindweg aldaar gelegen 
perceel, noodig voor het stichten van een schoolgebouw. 

Lasten en bevelen, enz. 

[104. 3.J 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Het gebouw, bestemd tot het geven van openbaar lager onder-
wijs in do gemeente Leek, provincie Groningen, is reeds gerui-
men tijd geleden door den districtsschoolopziener krachtens art. 4, 
l s te lid, der schoolwet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) 
verklaard geen voldoende ruimte aan te bieden voor het aantal 
schoolgaande kinderen, en mitsdien schadelijk voor hunne gezond-
heid. Daarin mag alzoo niet langer onderwijs gegeven worden. 
Tegen vergrooting verzetten zich plaatselijke bezwaren. Daar 
er geen gelegenheid is in de digt aaneen gebouwde kom der 
gemeente een terrein, geschikt tot hot vestigen eenor school to 
verkrijgen, en de landen in do onmiddellijke nabijheid allo aan 
éénen eigenaar behooren, hoeft de gemeenteraad getracht van 
dezen een stuk grond in koop te verkrijgen. Die poging is echter 
vruchteloos geweest, zoodat er niet anders overblijft dan het bo-
noodigdo terrein door onteigening te bekomen. Do keuze van 
den Raad is op een stuk weiland gevallen, dat in allen dooie aan 
het doel schijnt te beantwoorden. 

Bij de nederlegging der stukken overeenkomstig art. 7 der wet 
van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) zijn door den 
eigenaar on eenigo ingezetenen tegen de onteigening bezwaren in-

gebragt, en is door hen beweerd, dat onteigening der zoogenaamde 
Hutten of Armenkamers, door oen twaalftal behoeftige huisge-
zinnon bewoond en midden in de kom der gemeente gelegen, de 
voorkeur zou verdienen. 

Bij onderzoek is evenwel gebleken, dat het niet in do bedoeling 
van hot gemeentebestuur heeft gelogen de school te bouwen op 
de plaats waar die hutten zich bevinden, maar daarachter, zoo-
dat de onteigening dor hutten alleen zou geschieden , omdat in 
de nabijheid daarvan, van wege hare bevolking, geen school zou 
kunnen zijn. Deze grond is evenwel onvoldoende geoordeeld. Hoe 
wenschelijk de opruiming der hutten in het belang dor oponbare 
gezondheid en zedelijkheid ook moge worden geacht, het schijnt 

niot wol aan te gaan de hutten te onteigenen alleen om in de 
nabijheid daarvan eene school te kunnen bouwen. En daar de 
eigenaar niet genegen is de hutten te doen wegruimen, noch eenig 
ander geschikt terrein voor het bouwen eener school langs min-
nelijken weg te verkrijgen i s , blijft er niets anders over dan 
onteigening van het door het gemeentebestuur gekozene. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
GEERTSEMA. 

| «O I 4 j 

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het 
bovengenoemd ontwerp van wet, uitgebragt in de zitting 
van den 15den Maart 1866. 

§ 1. Bij de overwoging in de afdeelingen der Kamer van het 
wots-ontwerp tot onteigening van een perceel ten behoeve van een 
schoolgebouw in de gemeente Leek, provincie Groningen, werd in 
de eerste plaats do vraag geopperd, of onteigening tot zoodanig 
doel in aanmerking komt. Men aarzelde niet die vraag in eenen 
algemeenen zin toestemmend te beantwoorden. De stichting van 
een gebouw voor eene openbare lagere school is blijkbaar eene 
zaak van publiek belang. Zij is dit allermeest in eene gemeente 
als Leek, waar het bestaande schoolgebouw, als to bekrompen voor 
het aantal schoolgaande kinderen en mitsdien schadelijk voor de 
gezondheid, door den districtsschoolopziener is afgekeurd Minder 
geneigd waren verscheidene leden om eene andere vraag toestem-
mend to beantwoorden, namelijk of de wet ook dan de onteige-
ning tot het aangeduide doel behoort te bevelen, als zoo iets ver-
meden kon worden. Dit scheen toch hier het geval te zijn De 
administrateur van den huize de Nienoord, aan welks eigenaar 
de meeste gronden te Leek en in den omtrek toobehooren, heeft 
zich bereid verklaard om voor het bouwen van het schoollocaal 
een ander stuk gronds af te staan, dan het in de wet omschreven 
perceel, dat insgelijks zijn eigendom is. In zoo ver dus kon hier 
bij minnelijke schikking worden verkregen, wat hot gemoentebe-
stuur thans door dwang tracht meester te worden. Hoe gemakke-
lijk de wetgever nu op het punt van onteigening moge zijn, 
deze moet slechts daar worden toegestaan, waar zulk een maat-
regel onvermijdelijk is. E r komt bij, dat niet slechts de eigenaar 
van het betrokken stuk gronds of zijn administrateur een be-
zwaarschrift tegen de voorgenomen onteigening heeft ingediend, 
maar dat ook een aantal ingezetenen der gemeente, blijkens een 
bij de overgelegde stukken aanwezig verzoekschrift, tegen die 
onteigening opkomen , omdat zij den grond, waarop het gemeente-
bestuur het schoolgebouw wenscht te stichten, geenszins daarvoor 
het moest geschikte punt achten. Dat terrein toch ligt aan het 
uiteinde van het dorp en is van de tegenwoordige onder wijzers wo-
ning vrij ver verwijderd; terwijl daarentegen het door den ad-
ministrateur van den huize de Nienoord aangeboden stuk gronds 
in de kom van het dorp en nabij die woning ligt, en dus gelegen-
heid geven zou om het nieuwe schoolgebouw op de daarvoor 
meest geschikte plaats te stichten. Nu blijkt wel uit de overge-
logde stukken en uit de Memorie van Toelichting, dat stichting 
der school op het laatstgenoemde punt niet wel mogelijk is zonder 
opruiming van zekere nabijgelegen, zoogenaamde hutten of ar-
menkamors, on dat de eigenaar dier hutten tot wegruiming daar-
van niet genegen is; maar als er hier toch onteigening moet plaats 
hebbon , waarom wordt die dan niet op deze hutten toegepast, te 
meer nog daar alle partijen het eens zijn , dat het belang der zedelijk-
heid en dor openbare gezondheid do wegruiming wenschelijk maakt? 
Heeft mon hier aan bij het gemeentebestuur bestaande finantiele 
bezwaren te denkon, of zijn er andere redenen , waarom men de 
bewoners der hutten niet uit de kom van het dorp wil verdrijven? 
Er waren loden, naar wier oordeel men zich te Leek door de 
kostbaarheid der zaak niet moest laten terughouden; terwijl an-
doren daarentegen , bij gemis van genoegzame locale kennis, geen 
bepaald oordeel over dit punt durlden uitspreken. De Memorie 
van Toelichting zegt wel , dat het niet aangaat , do hutten te ontei-
genen alleen om in de nabijheid daarvan eene school te bouwen , 
maar duidt de reden niet aan , waarom dit niet aangaat , en is 
zelfs eeniger mate met zich zelve in tegenspraak , omdat zij als 
in ée'non adem de wenschelijkhoid der wegruiming dier woningen 
erkent. Het verkrijgen van meerder terrein voor het schoolgebouw 
zou het voordeel hebben, dat de gemeente, althans voor zoover 
hare finantiele krachten dit toelaten, eene eigene onderwijzers-
woning daarnevens zou knnnen laten bouwen, in plaats van de 
tegenwoordige, die toch eigenlijk eene kosterswoning is. 


