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Verklaring van het algemeen nut der onteigening van
eigendomsrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, rustende op terreinen in de gemeenten
Stcin en Urmond, welke nodig zijn voor de aanleg van
een nieuwe steenstort c.a. voor Staatsnüjn Maurits, van
een aftakking van de bestaande spoorlijn van Staatsmijn
Maurits naar de haven van Stein en van een spoorbrug
over het Julianckanaal, zomede voor het maken van
nieuwe verbindingswegen, spoorwegovergangen en afwateringen
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In de vaste Commissie voor Economische Zaken, in welker
handen het onderhavige wetsontwerp is gesteld, merkte men
hieromtrent op, dat men tegen het wetsontwerp als zodanig
geen bezwaren koesterde, maar dat men gaarne omtrent een
aantal punten meer inlichtingen zou hebben verkregen.
Dit betreft met name de voorwaarden, welke met betrekking tot de aanleg van de steenstort zijn gesteld. Men zou vooreerst gaarne willen vernemen, wie de hierbedoelde voorwaarden heeft gesteld, welke de redenen zijn, waarom deze zijn
gesteld, en op welke wijze op de nakoming daarvan zal worden
toegezien.
Wat de eerste voorwaarde betreft, zou men gaarne van de
Minister meer positieve gegevens krijgen dan thans in de memorie van toelichting staan versteld. Met name zou men gaarne
een nadere specificatie zien van het in deze eerste voorwaarde genoemde voorbehoud.
Bij de tweede voorwaarde spreekt de Minister van een zo
groot mogelijk quantum. Welk quantum is dit? Betekent dit
een quantum van 1 200 000 ton dan wel van 1 600 000 ton?
Welk percentage van de totale hoeveelheid afval stenen per
jaar denkt de Minister voor opvulling van de grindgaten
kwijt te raken?
Kan de Minister een termijn aangeven, binnen welke de
afgewerkte gedeelten van de stort weder cultuurrijp zullen
worden gemaakt? Nadere precisering van de plannen zou op
prijs worden gesteld.
Gaat de onteigening van een oppervlakte cultuurgrond van
meer dan 100 ha niet ver uit boven de reële behoeften aan
terreinen voor de aanleg van een nieuwe stortgelegenheid?
Gaarne zag men aangetoond, waarom met een geringere oppervlakte niet kan worden volstaan?
Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn het bovenstaande vóór de openbare behandeling van het wetsontwerp
schriftelijk te beantwoorden, is de commissie van oordeel, dat
die behandeling daarmede voldoende is voorbereid.
Aldus vastgesteld 21 oktober 1959.
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) Plaatsvervanger van de heer Korteweg, die buitenslands vertoeft.

III

5715

4

