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   Agendapunt 14 

  

 2009 BESLUITEN Nr.  09097 

 

De raad der gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 2 juni 2009, nr.  

gezien het advies van commissie Ruimte van 23 juni 2009; 

overwegende dat het Bestemmingsplan Bospoort op 9 maart 2009 is vastgesteld; 

gelet op de bepalingen in de Onteigeningswet, in het bijzonder artikel 77, lid 1, onder 1º: 

 

b e s l u i t: 

 
1. de zienswijzen tegen het ontwerp raadsbesluit d.d. 9 maart 2009 tot onteigening van de 

onder 2 genoemde gronden,  ingediend door de heer mr. A.R.M. van der Pluijm namens 

de heer G.S. Nagtegaal, wonende te Leiden, Pannenkoekenboerderij De Hooiberg 

Leiderdorp B.V. en G.S. Nagtegaal Holding B.V. statutair gevestigd te Leiderdorp, 

ontvankelijk doch ongegrond te verklaren onder verwijzing naar de in het raadsvoorstel 

opgenomen beantwoording; 

 

2. ten name van de gemeente Leiderdorp te onteigenen de percelen kadastraal bekend 

gemeente Leiderdorp nummer B 3700, grootte 00.16.00 ha, nummer B 3701, grootte 

00.06.00 ha, nummer B 4249, grootte 00.52.45 ha, nummer B 4251, grootte 00.14.60 ha 

en nummer B 4252, grootte 00.00.60 ha, zoals aangegeven op de bij dit besluit 

behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening en de als zodanig 

gewaarmerkte lijst, vermeldende de grootte en het kadastrale nummer van de te 

onteigenen percelen, alsmede de naam van de eigenaar volgens het register der 

Kadaster, zulks ter verkrijging van de vrije beschikking over het eigendom en de daarop 

rustende rechten, ten behoeve van de uitvoering van de bestemming 'Detailhandel', zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan "Bospoort" van de gemeente Leiderdorp, zoals 

vastgesteld op 9 maart 2009, onder de indien en voor zover nodig: 

 - opschortende voorwaarde dat de gemeente geen dagvaarding houdende een 

vordering tot onteigening zal doen uitbrengen op basis van dit onteigeningsbesluit 

voordat het bestemmingsplan 'Bospoort' onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen; 



 2009 BESLUITEN Nr.  (2) 

 
 - ontbindende voorwaarde dat dit onteigeningsbesluit vervalt indien en voor zover in 

hoogste instantie goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan 'Bospoort' 

ten aanzien van het in het onteigeningsplan  begrepen percelen. 

 

3. ten name van de gemeente te procederen indien en voor zover nodig tot benoeming van 

een derde als bedoeld in artikel 20 van de Onteigeningswet; tot opneming door 

deskundigen voor de aanvang van het geding als bedoeld in artikel 54a van de 

Onteigeningswet; en tot onteigening (in eerste aanleg en – zo nodig – in hoger beroep en 

in cassatie, zowel als eisende als – zo nodig – als gedaagde partij), een en ander 

uitsluitend indien en voor zover bovenvermelde percelen niet door de gemeente bij 

minnelijke verwerving, vrij van lasten en rechten in eigendom zijn of kunnen worden 

verkregen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 juli 2009, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

M. Zonnevylle 


