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Verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendomsrechten, erfdienstbaarheden en andere zake-
lijke rechten, rustende op terreinen in de gemeenten 
Stein en Urmond, welke nodig zijn voor de aanleg van 
een nieuwe steenstort ca. voor Staatsmijn Maurits, van 
een aflakking van de bestaande spoorlijn van Staatsmijn 
Maurits naar de haven van Stein en van een spoorbrug 
over het Julianakanaal, zomede voor het maken van 
nieuwe verbindingswegen, spoorwegovergangen en af-

wateringen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendomsrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, rustende op terreinen in de gemeenten Stein en Ur-
mond, welke nodig zijn voor de aanleg van een nieuwe steen-
stort c a . voor Staatsmijn Maurits, van een aftakking van de 
bestaande spoorlijn van Staatsmijn Maurits naar de haven van 
Stein en van een spoorbrug over het Julianakanaal, zomede 
voor het maken van nieuwe verbindingswegen, spoorwegover-
gangen en afwateringen. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 18 september 1959. 

JULIANA. 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN. PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanleg van 
een nieuwe steenstort ca . voor Staatsmijn Maurits, van een 
aftakking van de bestaande spoorlijn van Staatsmijn Maurits 
naar de haven van Stein en van een spoorbrug over het Juliana-
kanaal, zomede het maken van nieuwe verbindingswegen, 
spoorwegovergangen en afwateringen, in het algemeen belang 
nodig is en de Onteigeningswet behoort te worden toegepast; 

Zo is het, dat Wij, de 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 onteige-
ning ten name van de Staat vordert van de eigendomsrechten, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, rustende op 
terreinen in de gemeenten Stein en Urmond, welke nodig zijn 
voor de aanleg van een nieuwe steenstort ca . voor Staatsmijn 
Maurits, van een aftakking van de bestaande spoorlijn van 
Staatsmijn Maurits naar de haven van Stein en van een spoor-
brug over het Julianakanaal, zomede voor het maken van 
nieuwe verbindingswegen, spoorwegovergangen en afwate-
ringen. 

Artikel 2. I. De vordering tot onteigening van hetgeen 
niet in der minne is verkregen moet bij de rechter worden 
ingesteld binnen twee jaren na de dagtekening van de Staats-
courant, waarin Ons krachtens artikel 14 der Onteigeningswet 
vast te stellen besluit wordt bekend gemaakt. 

2. Wij kunnen de in het eerste lid genoemde termijn met 
ten hoogste één jaar verlengen. Ons daartoe strekkend besluit 
wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. 

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

Gegeven 

De Minister van Economische Zaken, 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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