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:

Onderwerp

Datum

Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan
PAS Leegveld te Deurne

26 februari 2019
Documentnummer

GS: 4478646
PS: 4488198

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
-

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 26 februari 2019;
gelet op artikel 78 Onteigeningswet

overwegende dat:
- voor de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan “PAS Leegveld,
Deurne” een aantal onroerende zaken, ondanks gevoerde
onderhandelingen daartoe, nog niet minnelijk is verworven;
- volgens planning voornoemde realisatie per 1 juli 2021 een feit dient te zijn;
- zonder deze verwerving de beoogde realisatie geen doorgang kan vinden;
- derhalve de inzet van het instrument van onteigening noodzakelijk is
geworden;
- in verband daarmee een verzoek bij de Kroon moet worden ingediend;
- het verzoek aan de Kroon tot het opstarten van de onteigeningsprocedure
op grond van artikel 78 van de Onteigeningswet, door het algemeen
bestuur van de provincie moet worden gedaan.

besluiten:
1.
Ter realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”
de Kroon te verzoeken de onroerende zaken, zoals opgenomen in de
bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en
zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende grondtekeningen, ter
onteigening aan te wijzen ten name van de provincie Noord-Brabant.
2.
Gedeputeerde Staten de aanvraag en dit besluit, inclusief benodigde
bijlagen, eventueel gewijzigd en/of aangevuld al dan niet op verzoek

van het Ministerie, toe te laten zenden aan de Kroon en alle overige
noodzakelijke handelingen te verrichten om een Koninklijk Besluit
onteigening te verkrijgen
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mr. K.A.E. ten Cate

Auteur: de heer G.T.M. Adema, gadema@brabant.nl, (073) 680 84 19

Bijlagen:
1. Lijst van te onteigenen onroerende zaken
2. Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16)
3. Grondplantekening (grondplannummer 28)
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