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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 augustus 2018 – 51/18
gelet op Artikel 78 Onteigeningswet.
overwegende dat:
voor de realisatie van de Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat Oost en West een aantal onroerende zaken, ondanks gevoerde
onderhandelingen daartoe, wellicht niet minnelijk verworven kan worden;
volgens planning de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in 2020
gerealiseerd moet zijn;
het verzoek aan de Kroon op grond van artikel 78 van de Onteigeningswet,
door tussenkomst van het ministerie van Infrastructuur&Milieu, door het algemeen
bestuur van de provincie moet worden gedaan;
lopende de beroepsprocedure omissies in de plankaart nog hersteld kunnen
worden;
besluiten:
1.
Ter realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Oost en West de
Kroon te verzoeken de onroerende zaken, zoals opgenomen in de bij
dit besluit behorende lijst en grondtekeningen (bijlage 1 en 2), ter
onteigening aan te wijzen ten name van de provincie Noord-Brabant.

2.

3.

4.

Gedeputeerde Staten de aanvraag en dit besluit inclusief benodigde
bijlagen, toe te laten zenden aan de Kroon en alle overige
noodzakelijke handelingen te verrichten om een Koninklijk Besluit
onteigening te verkrijgen en Gedeputeerde Staten te delegeren om
eventueel wijzigingen en/of aanvullingen te doen, al dan niet op
verzoek van het Ministerie.
Ten behoeve van de wijziging voor de belemmeringenstrook van de
Gasunie overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan
Oost, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgoloostva02en de bijbehorende toelichting, (hierna PIP Oost) vast te stellen;
Ten behoeve van de wijziging voor de belemmeringenstrook van de
Gasunie overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan
West, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgolwestva02 en de bijbehorende toelichting, (hierna PIP west) vast te stellen
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’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

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

J.A. Deneer (plv.)

Auteur: mevrouw P.W.A.M. van 't Veer - Damen, pvhveer@brabant.nl, (073)
680 84 74
Bijlagen:
1. Lijst van te onteigenen onroerende goederen.
2. Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen.
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