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(Mé. i.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

MIJNE H E E R E N ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet (on bijlage) tot goedkeuring van den onderhandschen 
verkoop van den tot het Kroondomein behoorenden windkoren-
molen c a. to Leerdam. 

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

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

's Gravenhage, den 80 December 1918. 

W I L H E L M I N A. 

(234. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE Goos, KONINGIN DEB j 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te j 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat met AORIARUS 
KON, korenmolenaar te Leerdam, eene overeenkomst is gesloten, 
waarbij de tot het Kroondomein behoorende windkorenmolen 
met schuren en erven aldaar aan genoemden KON worden 
verkocht onder voorbehoud van bekrachtiging bij de wet, en j 
dat het belang van den Staat en van het Kroondomein zich 
tegen dezen verkoop niet verzet; 

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. 

De verkoop aan ADHIA.WS KON van den tot het Kroondomein i 
behoorenden windkorenmolen met schuren en erven te Leer- j 
dam,'geconstateerd bij de in afschrift aan deze wet gehechte ! 

acte op. 21 Februari 1913 verleden voor den notaris A. G. DE 
KRUYFF, te Tiel, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriecle Departementen, Autoriteiten, i 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauvv-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

1—2.] Tweede Kamer, i 
Kroondomeiu behoorende windkoreumoleu ca, Ie Leerdam, 

AFSCHRIFT. 

Op heden, den een en i.wintigsten Februari negentienhonderd 
dertien, zijn voor mij ABRAHAM GESARD DE KRUYFF, notaria 
in hei arrondissement Tiel, standplaats hebbende te Leerdam. 
in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen renenenen: 

1. <i. de hoogwelgeboren heei jonkbeer meester ANTHOHÏ 
Mieiinoi, GORIELIS VAN ASOB VAN WI.H'K, ontvanger der registratie 
en domeinen te Vianen, ten deze bandelende namens den 
Slaat der Nederlanden, als daartoe gemachtigd bij brief van 
den heer directeur der registratie en domeinen te's Gravenhage 
van den 11 Februari 1918, n". 446/652 Domeinen, gegrond 
op de aanschrijving van den Minister van Financien van den 
o Februari 1918, n". 66, afdeellng Domeinen; 

b. de hoogwelgeboren heer jonkheer JoHAS ADOLF DE JOKQE 
VAN ZWUKBBEROJW, rentmeester van het Kroondomein rentambt 
Oulenborg, wonende te Culenborg, ten deze bandelende namens 
de Kroon, krachtens machtiging van den heer administrateur 
van het Kroondomein van den 10 Februari 1918, n°. 148/261, 
gegrond op de machtiging van Hare Majesteit de Koningin 
van den o October 1912, n". 2128, te samen ter eene zijde; 

2. ADRIANUS KON, korenmolenaar, wonende te Leerdam, ter 
andere zijde, welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, 
verklaarden te hebben aangegaan de navolgende overeenkomst, 
voor wat betreft de comparanten ter eene zijde onder voor-
behoud van bekrachtiging bij de wet. 

De staat der Nederlanden verkoopt met medewerking van 
de Kioon, alzoo vrij van vruchtgebruik, aan den comparant 
ADRIANUS KON, die verklaart te hebben gekocht en in koop 
aan te nemen: 

Een windkorenmolen en erf met schuren en erf aan de 
Molenstraat tusschen den Nieuwen wal en de Bergstraat te 
Leerdam, kadastraal bekend gemeente Leerdam Sectie B 
nommers: 3608 korenmolen en erf, groot twee aren acht en 
twintig centiaren; en 3607 schuren en erf, groot drie aren 
dertig centiaren; en wel het geheele laatstgenoemde perceel, 
met uitzondering van een aan de gemeente Leerdam behoorend 
gedeelte, groot een are, een en veertig centiaren, vroeger 
ongenummerde weg. 

De tot den molen behoorende werktuigen en gereedschappen, 
voor zoover deze het eigendom zijn van den Staat, zijn in 
den verkoop begrepen. 

Voorschreven onroerende goederen zijn door den Staat der 
Nederlanden verkregen bij akte, verleden voor notaris J. BERVOETS 
te 's Gravenhage den 16 April 1866, overgeschreven ten kantore 
van hypotheken te Gorinchem den 19 April 1856 indeel 131, 
n°. 39. 

Partijen verklaren dat bij hen geen meerdere bewijzen van 
eigendom of titels van aankomst bekend of voorhanden zijn 
en niet te weten of daarvan immer eenige overschrijving in 
de openbare registers van eigendomsovergang beeft plaats gehad. 

De koopprijs is tusschen partijen bepaald op de som van 
zes duizend gulden (f 6000.—) te betalen bij de aanvaarding 
in genot in handen en tegen quitantie van den heer rentmeester 
van het Kroondomein voornoemd of van dengene die hem 
mocht vervangen. Voorts is deze verkoop en koop geschied 
op de volgende voorwaarden: 

Het verkochte gaat op den kooper over in den staat, waarin 
het zich bevindt, met alle lasten en lusten, rechten en ver-
plichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, daaraan 
verbonden, zooals liet strekkende, belend en gelegen is, onder 
uitsluiting van iedere vrijwaring, behalve die ter zake van 
uitwinning, terwijl elke vordering wegens over- en ondermaat 
tusschen partijen wordt uitgesloten. 

De kooper aanvaardt zijn gekochte in genot bij de bekrach-
tiging door de wet van deze koopovereenkomst en neemt alle 
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lasten cii belastingen daarvan geheven wordende vuur zijne 
rekening sedert een Januari negentienhonderd dertien! 

De verkoopera in hunne gemelde hoedanigheden verleenen 
toeatemming dal de kooper eich dadelijk na de betaling van 
de koopsom de levering van zijn gekochte verschaft door de 
overschrijving van deze akle of een afschrift daarvan in de 
daartoe beatemde openbare regiatera van eigendomsovergang. 
Eenc zoodanige overschrijving voor de betaling van de koopsom 
zal geene levering ten gevolge hebben. De kosten dezer akte 
en die dor levering zijn voor rekening van den kooper. 

Voor de tenuitvoerlegging dezer kiezen partijen woonplaats 
ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute. 

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leerdam 
ten tijde voormeld, In tegenwoordigheid van AHHAHAM JOHANNIS 
BIEKENS, candidaat-notarls, wonende te Leerdam, en AKIE 
BKENKMAN, notarisklerk, wonende te Heukelum, als getuigen. 

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de 
comparanten, do getuigen en door mij notaris. 

Geteekend: A. M. 0. VAN ASCH VAN WI.ICK ; J. A. DE JONGE 
VAN ZWJJNSBEKGEX ; A. KON; A. .1. BIEUENS ; A. HHENKMAN; 
A. G. DE Kaurvr, notaris. 

Geregistreerd te Vianen den 7 Maart 1913, deel 47, folio 104 
recto, vak 2, twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht 
eenhonderd en twintig gulden. 

De fd. Ontvanger, 
iget.) OVERKAMP. 

Voor afschrift, 
iget.) A. G. DE KRUYFK, 

Notaris. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financien, 
DE JONGE. 

2—3.] 
[roondomein behoorende «vindkoreumolen c a . ie Leerdam. 

(1)84. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING, ili 

De in begaande wetavoordrachl genoemde wlndkorenmolen 
— de eenige inrichting voor industrieel gebruik, die tot het 
Kroondomein behoort — is een oud gebouw. 

Mede uit oorzaak van de algemeene en aanhoudende waarde-
vermindering van de windkorenmolens, is ook de waarde van 
dozen molen gering. 

Deze omstandigheid, zoomode de belangrijke kosten van 
onderhoud on de uit den aard der zaak hooge kosten van ver-
zekering der opstallen tegen brandschade, maken het wenschelijk 
dat de molen worde verkocht vooraleer de waarde nog meer 
teruggaat. 

De tegenwoordige pachter bleek bereid voor den molen c a. 
eene koopsom te besteden van f 6000, welk bedrag ook op 
grond van de door twee beëedigde deskundigen verrichte opname 
en schatting ruim voldoende te achten is. Dit volgt ook wel 
hieruit, dat in de laatste veertig jaren aan zuivere pachtsom 
voor den molen c. a. niet meer kon worden verkregen dan 
circa f 150 per jaar. 

Het komt den ondergeteekende daarom voor, dat de verkoop 
tegen eene koopsom van f 6000 alleszins is aan te bevelen. 

De Minister van Financiën, 

BERTLING. 

(Ij Het b\) deze Memorie van Toelichting overgelegde uittreksel 
uit het | kadastrale plan is ter griffie nedergelegd ter inzage van de 
leden. 


