
Bijlagen. [331. 
Onteigening in '• Gravenhage, voor de uitbreiding eni. van 

(ML i ) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-G ener aal. 

M u n t H E E R E N ! 

Wij bieden D hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot verklaring van bet algei MI nut der onteigening 
van eigendommen in de gemeente '« Orctvenkage, noodig voorde 
uitbreiding en betere beveiliging tegen brandgevaar van bet 
gebouw van de Tweede Kamer der Staten-(leneraal. 

De toelichtende memorie (en belagen), die hei wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U inGodes heilige 

bescherming. 

Het Loo, den 9 September 1909. 

W I L H E L M I N A 

( M L 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

Wu WILHELMINA, m.i ÜE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN. 1'KINSKS VAN I >RAN.IE-NASSAI", ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, dat uitbreiding 
en hetere beveiliging tegen brandgevaar van het gebouw van 
de Tweede Kamer der Staten'Generaal in liet algemeen belang 
noodig is; 

Gelet op de wet van -2S Augustus 1861 (Staatsblad n". 125i: 

ZOO is het. dat Wij. den Raad van State gehoord, en niet 
gemeen overleg der Btaten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
Wij verklaren, dat hei algemeen nut de onteigening vordert, 

ten name van den staat, van eigendommen in de gemeente 
's Gravenhage, noodig voor de uitbreiding en hetere beveiliging 
togen brandgevaar van het gebouw van de Tweede Kamer 
der Staten-Go'ieraal. 

Artikel 2. 
Deze wet vervalt, wanneer de onteigening van de niet in 

der minne aangekochte eigendommen i>ij don rechter niet is 
aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of 

14.] Tweede Kamer, i 
bei gebouw van de Tweede K a m e r der Xta te i i - l j l e i ie raa l . 

artikel ic> der aangehaalde wei ia openbaar gemaakt Die 
termijn kan door Ons hij een in hel StOOtiblad te plaatsen 
beslui! met ten hoogste zea maanden worden verlengd. 

Lasten en hevelen, dat deze in het Staatsblad /.al worden 
geplaatst en dat alle Iflnisterieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan'delnauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven, 

!><• Minister van Waterstaat, 

(ML 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Ter uitvoering van het bestaande voornemen tot uitbreiding 
en betere beveiliging tegen brandgevaar van het gebouw van 
de Tweede Kamer der Staten'Generaal, zal — gelijk reeds is 
medegedeeld in de Memorie van Toelichting tot de wet van 
1 Juli 1909 [Staatsblad n". 258i tot aanvulling en verhooging 
van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1909 — o. in. moeten worden beschikt over een zevental 
aan de oostzijde van het Kamergebouw grenzende perceelen. 

De perceelen zijn met eene gele tint aangeduid op de deze 
Memorie vergezellende situatie-teekening 

<»in de beschikking over de eigendommen te kunnen ver-
krijgen is toepassing noodig van de wet van -2H Augustus 
1861 (Staatsblad n". 125). 

De stukken hebben overeenkomstig artikel 7 van voor-
noemde wet gedurende tien voorgeschreven tijd ter visie 
gelegen op de secretarie der gemeente 's Gravenhage. 

Zooala uit de verklaring (1) van burgemeester en wethouders 
blijkt, zijn noch mondelinge noch schriftelijke bezwaren tegen 
het onteigeningsplan ingebracht. 

!><• Minister van Waterstaat, 
L II. W. REGOÜT. 

ili Deze verklaring is met de plans en verdere bescheiden op «Ie 
Griffie der Kamer nedergelegd. 

De verklaring en o.m. >»>k de aankondiging hebben mede betrekking 
op de plaats gehad hebbende ter-visie-legging van bescheiden voor 
eene onteigening ten behoeve van de oprichting van een nieuw 
gebouw ver den Baad van staie. De nierbedoelde perceelen zijn 
echter reeds in eigendom aan den staat overgegaan. 
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