
Bijlagen. 4 9 5 . 
Goedkeuring onderhandsche overdracht door 

495. 1 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 

wet (en bijlage) tot goedkeuring van de onderhandsche over

dracht door ruiling van de perceelen kadastraal bekend gemeente 

Laren, sectie B n°. 2666 groot 6,31 aren en n°. 5319 groot 

14,97 aren met de gemeente Laren. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het wetsontwerp 

vergezelt, bevat de gronden, waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Het Loo, den 22 Augustus 1936. 

W I L H E L AI I N A. 

495 2. 

ONTWERP VAN WET. 

W I J WILHELMINA, 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 het belang van 
den Staat medebrengt om met de Gemeente Laren een ruiling 
aan te gaan van eenige perceelen te Laren ten behoeve van den 
bouw van een nieuw Post en Telegraafkantoor; 

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 onderhandsche overdracht aan de Gemeente Laren van 
perceelen te Laren omschreven in de in afschrift aan dezo wet 
gehechte akte van ruiling, geteekend 15/16 Mei 1936, wordt 
goedgekeurd. 

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 nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

1—2. Tweede Kamer, i 
uiling van perceelen niet de gemeente Laren. 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 

1. TITUS WILLEM DE TOURTON BRUYXS, Inspecteur der 

domeinen te Amsterdam; 

Louis JACOBUS LIJKLEMA, Inspecteur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie te Haarlem; 

handelende namens den Staat der Nederlanden (hierna aan te 
duiden als de Staa t ) , hiertoe onderscheidenlijk gemachtigd bij 
brief van den Directeur der registratie en domeinen te Amster
dam, dd. 21 April 1936, n°. 4205, gegrond op de missive van 
den Minister van Financiën dd. 20 April 1936, n°. 8, afdeeling 
Domeinen, en bij schrijven van den Hoofd-inspecteur der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie dd. 5 December 1935 N°. 4-F/40. 

2. Jonkheer HÜBERT LOUIS MARIE VAN NISPEN VAN SEVENAER, 

Burgemeester der Gemeente Laren als zoodanig deze Gemeente 
vertegenwoordigende en tevens handelende ter uitvoering van 
het besluit van den Gemeenteraad dd. 20 December 1935 goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
dd. 8 Januari 1936, N°. 131. 

(hierna aan te duiden als de wederpartij), 

zijn overeengekomen als volgt: 

De Staat der Nederlanden staat, onder voorbehoud van goed
keuring bij de wet in eigendom af aan de Gemeente Laren, 
die zulks aanneemt: een gebouw, waarin is gevestigd het Post
en Telegraafkantoor met bergplaats en erf, kadastraal bekend 
Gemeente Laren sectie B, nummer 2666, groot 6 aren 31 cen
tiaren, alsmede een perceel bouwterrein gelegen aan „Bij den 
Toren" kadastraal bekend Gemeente Laren, sectie B , nummer 
5319, groot 14 aren 97 centiaren. 

Hiertegenover staat de Gemeente voornoemd in eigendom af 
aan den Staat der Nederlanden (Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie), die zulks aanneemt: 

een perceel erf te Laren gelegen aan het Sehoutenboschje be
stemd voor den bouw van een nieuw Post en Telegraafkantoor, 
kadastraal bekend gemeente Laren, sectie B , n°. 5474, ter 
grootte van 15—48 aren. 

Deze ruiling geschiedt tegen betaling van een toegift, groot 
zeven didzend vierhonderd gulden (f 7400) te betalen door de 
Gemeente Laren aan den Staat, en voorts onder de volgende 
bepalingen: 

Artikel 1. 

1. De wederzijdsche overdracht geschiedt in den staat, 
waarin de perceelen zich thans bevinden, vrij van huur, vrij van 
hypothekaire of andere lasten en beslagen, zakelijke rechten of 
sehuldplichtigheden, en zonder beperkende bepalingen. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de hiervoor opgegeven 
grootte zal tot geenerlei vordering aanleiding geven, terwijl par
tijen tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, behoudens, dat zij 
instaan voor den eigendom. 

Artikel 2. 

1. Partijen kunnen het geruilde over en weer in bezit en 
genot aanvaarden, voorzoover de terreinen betreft, terstond 
nadat de hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is verkregen, 
en voorzoover het voormalige Post, Telegraaf en Telefoon
gebouw betreft terstond nadat de toegift is betaald. 
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