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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 7 april 2020;
gelet op Artikel 78 Onteigeningswet;
overwegende dat:
voor de realisatie van het op 6 maart 2020 door Provinciale Staten
vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke
Langstraat” een aantal onroerende zaken, ondanks gevoerde
onderhandelingen daartoe, nog niet minnelijk is verworven;
zonder deze verwerving de beoogde realisatie geen doorgang kan vinden;
volgens planning, voortvloeiend uit het Natura 2000-beheerplan
“Langstraat”, voornoemde realisatie in principe op 1 juli 2021 een feit dient
te zijn;
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 Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat”,
de Kroon te verzoeken de onroerende zaken, die voor de realisatie noodzakelijk zijn ter onteigening aan te wijzen ten name van de provincie NoordBrabant; de percelen die het betreft zijn opgenomen in de bij dit besluit
behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en weergegeven op de
grondtekeningen;

2.

3.

Gedeputeerde Staten het onteigeningsverzoek en dit besluit, inclusief bijlagen, eventueel gewijzigd al dan niet aangevuld op verzoek van het
Ministerie van BZK, toe te laten zenden aan de Kroon;
Gedeputeerde Staten alle overige handelingen te laten verrichten, die
noodzakelijk zijn om het beoogde Koninklijk besluit te verkrijgen.

’s-Hertogenbosch, 19 juni 2020
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

M.V. de Kort MSc, plv.

Mr. K.A.E. ten Cate

Bijlagen:
1. Lijst van te onteigenen onroerende zaken (waarmerken)
2. Grondtekeningen (waarmerken):
2.1.
Grondtekening 1
2.2.
Grondtekening 2
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