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Ceachte heren,

Ter inÍbrmatie zend ik u hierbij het vonnis dat de rechtbank Oost-Brabant op22 april.j l. heefi

gewezen. De rechtbank heeft in dit vonnis de vervroegde onteigening uitgesproken. Zoals u bekend is

vindt de plaatsopneming op 12 rnei a.s. plaats.



Blad 2 van brief d.d. 29 apri l  2015

Hoogachtend,

Dirkzwager aclvocaterr & notarissen N.V
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Deze zaak is  in  behandel ing b i j  Mr .  H.  Zei lmaker  (Di rkzwager  Advocaten
en Notar issen N.v. ) ,  kantoor  s te l la  Mar is  Van schaeck Mathonsingel  4 ,
6512 AN NIJMEGEN, te le foon:  024-3913131,  faxnr . :  a24-g2zzo74 referent ie
5032820;  ze i lnaker@dirkzwaqer .n l

__==_____

Heden ,  de d e r t i g s t e  a p r i t tweeduizendvii f t ien:

TEN VERZOEKE VANI

De publ iekrechte l i jke rechtspersoon GEMEENTE HEUSDEN, zete lende te
Vli jmen, gemeente Heusden, te dezer zake woonplaats kiezende op het
kantoor van na te melden gerechtsdeurwaarder, alsmede woonplaats krezende
te 6512 AN Ni jmegen aan het  adres Van schaeck Mathonsingel  4  (kantoor
Stel la Maris) ten kantore van de advocaat Mr. H. Zeilmaker verbonden aan
Dirkzwager Advocaten en Notarissen N.V.;

Heb ik. Cornr:l is LecnarCus Nlaria de Laat, als qerechtsdeurwaarder
levestigC te V/i ' :;: lwi1k en :: lLj; lar l i lntoorhou'jcnde en mede
woonplaats hebriende aan de ProÍ. Lorentzweg 12

AAN:

Petrus Franciscus Maria Schreuder, wonende te 5254 JP Haarsteeg,
gemeente Heusden, aan het adres Haarsteegsestraat 97, {Saar-aan
I aa{stgemgt$^adres m ij n exp I oot d oe nde, s pre ke nde m et

en afschrift dezes alsmede van na te melden vonnis latende aan:
I

HEM tN PERSOON ,,. ' f-.t

| . / lr 
-, 

'---l
/  Voormeld adres in geslo! 'en envelop met daarop de Vermeldingen als wettelr. lk voorgeschreven omdat ik

{ aldaar niemand aantroffaan w.1e'rechtsgqldig qfschrin kon,woJden.getaten,
\*"hebbende de gerequireQr$o{eweigerd dj,l exploot in ontrfun{st te nemen; . ,t;,"y41 - 4 ,)

BËTEKEND:

Een afschrift van een vonnis gewezen en op 22 april2015 uitgesproken door
de Rechtbank Oost-Brabant, sector Handelsrecht, zitt ingsplaats 's-
Hertogenbosch, in de zaak van requirante als eiseres en de gerequireerde
alsmede de daarin genoemde Carolus Antonius Petrus Maria Schreuder en
Antonius Franciscus Leonardus Maria Schreuder als gedaagden, van welk
vonnis de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd;
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Geschiedende deze betekening opdat
legaal  kennis  draagt .

De kosten dezes zi jn € 92,63

Exp lo i t
Verschotconíormar1. 9 Btag : GBA

S ubtolaa I
Opslag (8.ï,W.)

Totaal

de  oe ren r r i r pe rde  \ / an  een  en  andg fv Y V i l v v , v v  r

74,92
I , O J

€

1 6 , 0 8

Hierbi j  verklaart ondergetêkende dat bovenstaande verschotten zi jn gemaakt voor de goede
verrichting van de ambtshandelingen en noodzakeli jk waren, alsmede dat hi j  geen rechtstreeks of
middell i jk belang heeft in de onderneming of derde die bovenstaande verschotten factureert.

Eiser(es) kan op grond van de Wet Omzetbelasting 1968 de hem / haar in rekening gebrachte
omzetbelasting niet verrekenen, derhalve verklaart ondergetekende opgemeld€ kosten te hebben
verhoogd met een percentage gel i jk aan hêt percentage genoemd in bovengenoemde wet

oerechtsdeurwaarder

w.g. en\t.8 _
c.LM. de LAdt

gerechtsdeurwaarde.Í'

,,,M



afschrift

VONruS

REC HTBAN K OOSÏ.BRABANT

I{andelsreclrt
Zitt ingsplaats's-l- lertogenbosch

zaaknumnrer / rolnummer: ClTl l29025S IFIAZA 15_l4l

Vonnis va,n22 aprit  2015

in de zaak van

de publ iekrechtelijke rechtspersoorr
GEMBENTB HEUSDEN.
zetelend te Vl i jnren.
elseres,
aclvocaat mr. F.A.M. Kntippe te Anrhern,

tegen

I. CAROLUS ANTONIUS PETRUS N{ARIA SCHRETIDBR.
rvonende te Elshout, genteente I-leusden,
2, PETRUS F'RANCISCUS MARIA SCHRBUDBR,
u,onende tc I laarsteeg, gcmecnte I Ieusden,
3. ANTOIYIUS FRANCISCUS LEONARDUS MARTA SCHITTUDBR"
wonende te's-Hedogenbosch,
gedaagclen,
niet verschenen.

l I)e processtukkcn

I .  l .  Onder de stukken bevinden zich
- cen door de griffier vatt deze rechtbank opgemaakte akte, waaruit blijkt clat op 1l

febnrar i20i5 onder nummer 1212015 de bescheiden als becloeld in art ikel  541 iLrncro
artikel 23 van de ontcige*ingsrvet ter griffie zijn gedeponeerd

- cie hypothecaire en kadastrale bescheiden met betrekking tot het onderhavige perceel.

2. I)e procedure

2.1. FIet ver loop van de procedure bl i jkt  ui t :
-  het verzoekschri f t  met procluct ies clat  eiseres op 1 1 februari20l5 op dc voet van ar l ikel
54a en volgende van de onteigeningswet ter griÍfie van deze rechtbank heeÍ't ingediend,
strekkende tot opnerling van de Iigging en de gesteldheicl van het te onteigenen yoor de
aanvang van het gecling,
- de beschikking van 1 1 ntaart 20 I 5 waarbij de rechtbank een deskundige en een rechter-
commissaris heeft benoerld ett waarbij de datunr voor de plaatsopneming is bepaald op l2
niei  20 I  5,
- de dagvaarding
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- het tegen gedaagden verleencÍe verstek.

2.2. i 'en slot tc is vonnis bepaalcl .

3. I)c beoorclcling

3'1'  Al le br l  de onteigenings\,vet voorgeschreven termi jnen en formal i tei ten, al thansvoorzover die op straffe van nietigverklariirg van cle clagvaardíng dan wel yal niet-ontvankelijkverklaring of van ontzegging.van cle vordei"ing moeten worclen nageleefd, zijnnaar behoren in acht gellomett. De vordering tot vcrvrocgi. ontrig.ning, gcclail op de voetvan artikel 54f en volgende van de onteigeningswet, is dlrhalve rroor toewijzing vatbaar.

3'2' Nu geclaagden ltet aanbocl niet hebben aanvaard, zal cle rechtbank overeenkomstighet bepaalde in arlikel 54j.iuncto artikel 27 van de onteigeningswet aan de reccls benoemdedeskundíge opdracht.gcven tot begroting van cle aan gecl-aagd.",r .n unn eventuele 'erclerederde belanghebbenden toekomende schadeloossteili;g.

?'3. Aatlgezien d-e opneming door de cleskunclige op 12 rnei 2015 zal plaatsvinclen -het
is de rechtbank gebleke.n clat dezc vooropnamc betrekking heeft op dezelfde zaak als dethans te outeigenen zaak- zal cle rechtbank ee.n clatum bepalen waarop de deskunclige(Ltiterliik) zijn conceptrapport aan partijen zal toezenden, atsmede 

".n 
,lutun., trepaËn

waarop partijen (uiterluk) ltttn reactie op het conceptrapport aan deskundige dieiren toe tezettden, rvelke reacties deskunclige zal verrverken in treiàefinitief rapport,ln 'oofis eendatur,  bepale'  voor nederregging van het (crcf ini t icve) clesku'digenrapport .

3 4'. Niet is geble.ken dat tussen partiien over het aan geclaagden tockomelcle voorschot
op de schadeloosstelling overeenstemming is bereikt. Ile iechtblnk z.al het voorscliot
conform het aanbod van eisere.s vaststellen op 100% van cle bij clagvaarding aan gedaagclen
aangeboden schadeloosstel l ing ad € 107.000,__.

: : Nu gedaagden als voormeld het volle becllag van de aangeboclen schacleloosstelling
krijge[ uitgekeerd, is er geen reden daarnaast een som als zekerheid vast te stellen.

3.6. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4, De beslissing

De rechtbank

4.1' spreekt uit ten name en ten behoeve van eiseres cle onteigening van:- het percecl, kadastraal bekend Gemeente lleusden, sectie A nr',i.,r,r.,"r 2649. groot
00 .01  .80  ha ,

zoals dat perceel nader is zijn aangeduicl op de ter inzage gelegen hebbende groncltekenrng,

1'2' verstaat dat door inschrijving van dit vonnis in de daartoe bestemrie openbare
registers van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Einclhoven de
eigendom van voormeld perceel zal overgaan uril uon alle diarop rustende lasten en rechten,
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4'3' ciraagt de reeds benoemde deskundige op de aan gedaagden en aan e'e'tLreleverdere derde belanghebbende verscrrurdigde schaderoorrËtti,.,g r. begroten,

4'4' bepaalt het te dezer zake door eiseres aan gedaagden te betalen voorschot op deschadeloosstel l ing op een bedrag groot € 107.000,-:  (horïderdzevendLrize'd euro),

4'5' stelt vast als datum waarop het concept-cleskuncligenrapport aan partijen zalrvorclen toegezonclen: I 5 september 20 I 5,

4'6' stelt vast als datum \'vaarop partijen uiterlijk hun reactie aan de deskuncligen dienentoe te zenden: 13 oktober 2015,

4'7 ' stelt voorts vast als clatlrnr waarop het (clefinitieve) cleskLrndigenrapport moet zij 'gedeponeerd: l0 november 2015,

4'8' wiist aan als nieuwsblad waarin door de griffier van cleze rechtbank dit vonnis bij
uittreksel zaI worden gepubliceercr: het Brabants óagblacl, ..gio:r-g"ftogenbosch,

4.9. houdt iedere verdere besl issirrg aan.

Dit  vonnis is gewezen doormr'  J.K.B. van Daalen en in hetopenbaar ui tgesproker. top22
a p r i t  2 0 1  5 .

w.g. de grifïer

Voor alschriÍi

De griffrer van cle rechtbank Oost-Brabant.

w.g. de rechter

j ? 2  . c : { * . t - c l } 5 -


