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(385. 1.) 

K O N I N K L I J K E BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal. 

• 
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 

van wet tot wijziging van de bcgrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 1921. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevolen Wij U. in Godes heilige bescherming. 

'8 Gravenhage, den 21 December 1921. 

W I L H E L M I N A . 

(385. 2.) 

ONTWERP VAN W E T . 

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

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de, nood-
zakelijkheid is gebleken van -een wijziging van de begrooting 
van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vesting-
stelsel voor het dienstjaar 1921, vastgesteld bij de wet van 
den 11 Maart 1921 (Staatsblad n°. 299); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staton-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
Artikel 2 der begrooting van uitgaven ten behoeve van de 

voltooiing van het vestingstelsel, voor het dienstjaar 1921, 
luidende: 

„Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe 
te behooren ; herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande 
werken met den aankleve daarvan; aankoop en onteigening van 
perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere 
overeenkomsten; het doen van grondboringen, waterpassingen, 
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j opmetingen, enz.; een en ander voor de navermelde werken 
ter vorbetering van de Nieuwe Hollandse]te Waterlinie: 

ln. verbeteren van inundatiomiddelen in de golicclo linie; 
2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, 

aan werken in de gehcele linie, f 250 000", 
wordt verminderd met een bedrag van tachtig duizend gulden 

(f 80 000) en alzoo gebracht op eenhonderd zeventig duizend 
gulden (f 170 000). 

Artikel 2. 
Artikel 5 van voormelde begrooting, luidende: 
„Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe 

te behooren; herstellen, veranderen en verbeteren van bestaande 
werken met den aankleve daarvan; aankoop en onteigening 
van perceelen; kosten van exploten en processen; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere 
overeenkomsten; het doen van grondboringen, waterpassingen, 
opmetingen, enz.; een en ander voor de navermelde werken 
ter verbetering van de Stelling van 't Ilollandsch Diep en het 
Volkerak; 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan 
werken in de positién van Willemstad en Ooltgensplaat f8070", 

wordt verhoogd met een bedrag van tachtig duizend gulden 
(f 80 000) en alzoo gebracht op drie en tachtig duizend zeventig 
gulden (f 83 070). 

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

Gegeven 

De Minister van Oorlog, 

(385. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De wijziging heeft ten doel gronden aan te koopen in de 
Stelling van 't Hollandsch Diep en het Volkerak, waarop tot 
verhooging van het verdedigingsvermogen van het gedeelte 
der Stelling, dat op den Noordbrabantschen wal is gelegen, 
gedurende het mobilisatietijdperk inundatiekaden zijn aange 
legd, die behouden moeten blijven. 

Het ligt dan daarna in het voornemen voorstellen te doen, 
deze kaden, die zuidelijk on zuidoostelijk van Willemstad zijn 
gelegen, tot vestingwerken te verheffen, te rangschikken tot 
vestingwerken der eerste klasse en gelijktijdig perceelen, 
gelegen binnen do verboden kringen in de omgeving van de 
vesting Willemstad, gedeeltelijk te onttrekken aan de toepassing 
van de bepalingen der Kringenwet, waardoor gelegenheid zal 
worden geopend tot huizenbouw, waaraan plaatselijk groote 
behoefte bestaat. 

In verband met het vorenstaande zullen enkele der voor 
genomen aankoopen van grond in de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie komen te vervallen. 

De Minister van Oorlog, 

VAN DIJK. 


