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Dcze zaah worclt bchanclclcl door mr. I.l. Zeilmaker, aclvocaat te Nijmegen
Postbus 55.6500 AI l .  re le foon024 -  381 31 83.  te le fax024 -  360 6a26

vIIRZOEKSCHItIF'I' EX ARTIKEL 54a
ONTEIGI|,NTINGSWET (OW)

Aan cle l{echtbank Oost-llrabant

Locatic'  s-F{crlogcnbosch

Geell ccrbieclig tc kennen:

de gemeente Heusclen, zetelende te Vliirnen t:n voor deze zaak woonplaats kiezende te
Nijnrcgcn aan clc Van Sc:ltacck Mathonsingel zl (postbus 55, 6500 AB). ten kantore van cle
naamlozc vcnnootschap Dirkz*,ager advocaterr & ncltarisscri N.V., van wie mr. l ; .A.M.

KnLippeL in cleze zaak tot (proces)advocaat wordt gestelci en als zocianig voor haar in rechte

zal optrcdcn:

1. Dc gemcente Ileusden. hierna: de gemeenle,zal op kofie termijn een procedure tot

vervrocgtle orrtcigenittg aanherngig merken rvaarin zij cle onteigening vordcfl van het hierna

te noemen perceel. Met dit verzoekschrifl verzoekt cle gemeente f-leusden, hierna: de
gemeelltc, om clc bcnoeming van een rcchtcr-commissaris en viin eén o1'clrie dcskLrncligen,

cn tot bepaling van een datum voor de vervroegde opneming van de navolgende

onroerende zaak, hierna tc noemen: het perceel:

Kadl rs t ra lc  ge tncer t te  sec t ie  en  nurnnrc r  g roo t tc  percee l  gebru ik  te  on tc igenen groo t te

h r r / a /  c a  h a / a / c a

l leusden A 2649 00  0 l  80  Wonen sehee l

2. Als eigenaren ('ieder voor eén dercle deel) van dit perceel zijn aanger.vezen:

C{rolus r\ntonius l ]strus Mari:r Schreuder, 'nvoncndc te (5154 AP) Elshout. gcmeente

I{eusclen, op het adres Kerkstraat 30;

Pctrus lranciscus Maria Schrcuclcr, rvoncnde tc (5254 . lP) I laarsteeg, gemeente

ileusclcn, op hct adres Ilaarrsteegscstraat 97;
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Antonius Franciscus Lconardu-s.-M.a,[ilrSg.hreutler. rvoncncle re (5221 I]D) 's-

Hertogenbosch op het adres De Vutter 3.

De raad t an clc genrccnte I lcr,rsclcn heeli  op 29 oktobcr 2013 de Kroon verzocht om over te
gaan tot aanwijzing van het perccel ter onteigening op grond van de arlikelen 77 en 78 van

dc ontcigeningswct. Dc Kroon hccÍï het perccel bij l(oninklijk f]eslLrit van 5 november

2014 ter onteiger"ring aangewezen. Í let Koninkhjk Besluit is gcpubliceerd in de

Staatscourant van 17 december 2011, nr. 33 i33. De publicatie van het I(oninki i jk Besluit

in dc Staatscourant worclt als bi. j lage I ovcrgclegd.

llct pcrceel is begrepcn in liet door dc raad van l-lelrsclen op 3 juii 2012 vastgesteide

bcste mntingsplan "l leusclcrt-r 'esting", r,crclcr te noemen: hct bestemuringspltrn. Het

bestemmingspl;rn is r.'anal'3 juli 2013 onherroepelijk. Op hel perceel rust krachtcns het

bestcttrn'iingsplan cle bcstcmmingcn Woncn, Waardc-Archcologie l, Waerrde-l]eschcnnd

stzrdsgczicht cn Waterstaat-Wat"^rkcring toegekend. Op het pelceel zal nieu'uvbouw rvorden

ontr,vikkeld, bcstaancle uit maximaal drie woonappartemcntcn.

Op dit moment staan op liet perceel de (funderings)r'esten van de oucle woning

Wijksestraat 3.

Op het perceel rusten geen hypotheekrechten. Flen kadastraal bericht object en een

kadastraal hypothecair bericht zijn als bijlagc 2 aan dit verzoekschrilt gehecht.

Het perceel is r,oor zover bekencl niet bezr.vaard met andere zakeliike rectrten of lasten.

Aan de genleente zijn geen clerde belanghebbenden bekend.

I)e gomeente hccfi tevcrgeeÍs geprobeerd het perceel minnelijk te venverven. []ij brieven van

23 clcccnibcr 2014 hee lt  de gemeente zi ls laatste aanbod ccn schadcloosstel l ing aangeboden

van € 107.00(1,--. Deze brieven zi jn als bi j lagc 3 a-c aan cl i t  verzoekschriÍ t  gchecht. ,  ofwcl

aan icdcr van gedaargden een derde deel van €.35.666,67. Dit bedrag is gebaseerd op een

vollccligc schadeloosstelling op groncl van de Ontcigeningswct en bctrcÍi cerr vergoeding voor

de waarde van het perceel, waarbii uitgangspunt is dat het perceel de hoogste waardc ontleent

aan cle kwalitcit van boulvkavcl vcrmindcrd met de te maken kosten voor het verder bouwriip

nraken cn vernreerclerd met een vergoeding voor deskrurdigenkosten.

(\
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8. 
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voldoening aan het bcpaalcle in artilcel 54a, tweede licl Onteigeningswet lcgt de
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gcurcurte hierbi. j  ovcr:

bi i lagc 4: een kopie van het verzoekbesluit d.d.29 oktober 2013

bij lage 5: hct onteigeningsplan

bi. i lage 6: de grondplantckenirrg

biilage 7: de lijst van te onteigenen onroerende zaken

bij lagc 8: dc zakcli jkc bcschri jving

bij lagc 9: een verklaring van clc burgcmccster van I leusden clat de ontcigeningsstukken ter

inzage hebben gelegen en dat van de terinzagelegging voorafeen kennisgeving is gedaan,

9. 
'['er 

voldoening aan het bepaalde in art. 54b Ontcigeningsr.vet zal een af.schriÍi van dit

verzoekschrili aar-r cle drie in het verzoekscluiÍi genoemde eigenaren rvorclen betekcnd.

Kopicën van dc bctckcningscxploten zr-r l len na ontvangst aan dc gri l l ier wordcn

rrcrzonden.

10. In verbancl mct de ten aanzien van cle voorgenomen ontcigening gelvenste spoed dient te

wordetr overgcgaan 1ot benoeming van een rechter-comnrissaris en valt ecu of drie

clcskundigct.t, itt oncven getalc, en tot bcpaling van clc clag waarop cle opneming cioor cie

cleskundige(n) van cle ligging en gesteldheid van cle onroerende zaken" waarop cle

ontcigening betrekking hccÍi, zal plaatsvinden. Gelet op de omstanclighcicl dat de te

onleigcnen onroerende zaak een enkel bouwpercecl met cliiarop aanwezig lunderingsresten

betrefi, en liet clus om een relatief "eenvoudige" onteigening betreft. gaat de voorkeur van

de gemeente uit naar de benoeming van éen deskundigc"

ItEDIINIIN WAr\t{OM:

Op clczc grondcn r''crzockt cle gcmecnte Ileuscien de rcchtbank over te gaan tot dc benoeming

\Ian een rechter-commissaris en vall één clf meer deskundigen in oneven getale, alsmede tot

bcpalirig van de daig waarop de opneming door deskr"urdigc(n) van de ligging en gesteldhe id

van de onroercnclc zal<cn waarop cie onteigening bctrekking heeii, zal plaatsvindcn.

Niimcgcn, : .- lèbruari 201 5
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Dez.e zaak n,urdt behanclc.ld door rnr. tl. Zcitmaker, aclvocaat te Nijrnegcn
Postbus 55, 6500 AB, relefoon A24 - 381 3l 83, telefax 024 - 360 60 26
Vandaag, clc èbruaii tweedr,rizend vijí1ien, op verzoek van de publiekrechte-
lijke reclrtspersoolt gemecntc Heusden, zetelende te Vlijmen en voor deze zaak woonplaats kiezende
te Anrlrem aan de Velperweg I (Postbus 3045,6802 DA) op het kantoor van Dirkzwager aclvocaten
& notarisse n N.V., van rvic rnr. F.A.M. Kntippe tot (proces)advocaat worclt gesteld en als zctrJanigzal
optrecle n:

AAN:

Petrus Franciscus Nlaria Schreuder, wonende te (5254 JP) I{aarsteeg, gerneente Heusden, op het
adre s I Iaarsteegsestraat 97. aldaar op dat aclres miin exploot clocnde en aÍschri{i hiervan en van het
hierna te vermelden stuk latendc aan:

BETEICiND: 
I

een afschri Í i  van hct op 10 februari20l5 doorverzoekster bi i  de rechtbank Oost-Brabantte's-

llertogenbosch ingediende verzockschrift ex aÍ. -54a Onteigeningswct. rvaarin wordt verzocht om

benoeniing vall eell rechter-commissaris en deskundigen en om een vervroegde opneming van de

onrocrcndc zaak, kadastraal be[<end genteente Heusden, sectie A, numnter 2649.

' :

De kosten van dit exploot zijn voor mij, deurwaardcr, € 61,58 inclusief btw.

Asfzg art 9 Btag - 1,6
hf4g art 10 Btag = #,?!

€ /o..1ó

De eisende partij l<an dc B1'W niet verrekenen in de zin van dc Wet op de Omzetbelasting 1968,
zodat de kosten van dit exploot zijn verhoogd met een toeslag, gelijk aan het tarief van de
omzetbelasting.

Dcurwaarder


