
Bijlagen. [ 2 2 0 . 1—3.] Tweede Kamer, i 
Verklaring van het altfomeen nut der onteigening tot uitbreiding van In-t stationsemplai oiient Bergen op Zoom. 

(220. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal. 

MIJNE HEEEEN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement 
/iergen op Zoom. 

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

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

's Gravenhage, den 9 November 1914. 

W I L H E L M I N A . 
• i 

(220. 2.) 

O N T W E R P VAN WET. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN OH»ANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat uitbreiding 
van het stationsemplacement Bergen op Zoom in het alge-
meen belang noodig is; 

Gelet op de wet van 28 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: 

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

ten name van het Rijk van eigendommen in de gemeente 
Bergen op Zoom noodig voor uitbreiding van het stations-
emplacement aldaar. 

Artikel 2. 
Deze wet vervalt, voor zooveel de onteigening van de niet 

in der minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet 
is aangevraagd binnen één jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of 16 
der hovenaangehaalde wet, is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de. Staatscourant te 
plaatsen besluit met ten hoogste zes maanden worden ver-
lengd. 

Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiteu, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

(icgeven te 

De Minister van Waterstaat, 

(220. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

In verband met de toename van het vervoer op den spoor-
weg Roosendaal—Vlissingen is uitbreiding van het aan dien 
spoorweg gelegen stationsemplacement Bergen op Zoom 
noodig gebleken. Door de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, exploitante van den spoorweg, is een plan 
ontworpen, voor de uitvoering waarvan haar krachtens art. 20 
der overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de 
wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134), vergunning werd 
verleend. 

Om tot uitvoering dezer werken te kunnen overgaan is toe-
passing der Onteigeningswet gevraagd. 

Ter zake van de voorgestelde onteigening 1) zijn plans 2) 
opgemaakt, welke ter voldoening aan de wet van 28 Augustus 
1851 (Staatsblad n°. 125) in de betrokken gemeente ter inzage 
hebben gelegen. 

Bij deze terinzageligging werden tegen het algemeen nut 
der onteigening geen bezwaren .ingebracht. 

Door inwoners van Bergen op Zoom werd het bezwaar ge-
opperd, dat het verkeer over den overweg bij wachtpost 12 
ten gevolge van meerdere rangeerbewegingen zal worden be-
lemmerd. Ter tegemoetkoming aan dit bezwaar heeft de Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zich bereid 
verklaard in het uitbreidingsplan het maken van eene voet-
brug ter plaatse op te nemen. 

De Minister van Waterstaat, 

C. LELY. 

' ) De plaats der onteigening is aangegeven op het bij deze Memorie 
gevoegde schetskaartje. 

2) De plans zijn met de verdere bescheiden op de griffie der Kamer neder-
gelegd, ter inzage van de leden. 
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