
Pagina 1 van 11 Versie 1 
Registratienr.: 2009i00574  Agendapunt 14 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09098 

Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 2-06-2009 

Onderwerp:  Onteigening 

Pannenkoekenboerderij De 

Hooiberg in Bospoort 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. De tegen de voorgenomen onteigening ingediende zienswijzen wel ontvankelijk maar 

ongegrond te verklaren; 
2. Besluiten tot onteigening van de in het onteigeningsplan genoemde percelen grond; 
3. Besluiten zonodig over te gaan tot gerechtelijk procederen c.q benoeming van een 

derde tot opneming door deskundigen. 
 

 

 

1 Inleiding 
Onder meer ten behoeve van de uitbreiding van de meubelboulevard van Leiderdorp met 

een groot woonwarenhuis heeft de gemeenteraad van Leiderdorp op 9 maart 2009 het 

bestemmingsplan 'Bospoort' vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een deel van het 

plangebied bestemd voor 'Detailhandel', waardoor de vestiging van een nieuw 

woonwarenhuis planologisch mogelijk is gemaakt.  

 

Binnen het bestemmingsvlak is ruimte voor de vestiging van een woonwarenhuis met 

maximaal 22.000 m2 BVO (exclusief voorzieningen voor parkeren onder de vestiging) en 

daarmee 14.500 m2 VVO. Ten behoeve van het woonwarenhuis worden zo'n 850 

parkeerplaatsen ter plekke gerealiseerd.  

 

Om de bestemming 'Detailhandel' te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente de 

eigendom vrij van lasten en rechten verkrijgt van de percelen kadastraal bekend gemeente 

Leiderdorp nummer B 3700, groot 00.16.00 ha, nummer B 3701, groot 00.06.00 ha, 

nummer B 4249, groot 00.52.45 ha, nummer B 4251 groot 00.14.60 ha en nummer B 

4252, groot 00.00.60 ha. Hoewel de percelen met nummer B 4249 en B 4252 reeds in 

eigendom zijn van de gemeente, dienen deze percelen in de onteigening betrokken te 
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worden wegens een op deze percelen gevestigd opstalrecht ten behoeve van 

nutsvoorzieningen (voor een rioolpersleiding). 

 

Hierbij treft u het voorstel aan om te besluiten tot onteigening ter verkrijging van al het 

vorengemelde. 

 

Het voorgestelde raadsbesluit is een voorwaarde om – zo nodig – een gerechtelijke 

onteigeningsprocedure te kunnen voeren, waarbij de rechtbank de onteigening kan 

uitspreken. Na instemming van uw Raad met het besluit tot onteigening, behoeft het 

genomen raadsbesluit eerst goedkeuring van de Kroon. Pas nadat de Kroon het 

raadsbesluit heeft goedgekeurd, kan desgewenst een gerechtelijke procedure worden 

gestart. 

  

Omdat het bestemmingsplan 'Bospoort' voor 1 juli 2008 ter visie is gelegd, is de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening nog van toepassing op de totstandkoming van het bestemmingsplan. 

Mitsdien kan uitsluitend een gerechtelijke onteigeningsprocedure worden gestart, nadat 

het bestemmingsplan 'Bospoort' is vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

en tegen dit bestemmingsplan wat betreft de in de inleidende dagvaarding voor de 

gerechtelijke onteigeningsprocedure genoemde gronden geen beroep is ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

De bestuurlijke besluitvorming omtrent een voorgenomen onteigening en een eventueel 

daarop volgende gerechtelijke onteigeningsprocedure staan los van het minnelijke overleg 

dat de gemeente met de eigenaar voert. Tot dusverre is het helaas niet mogelijk gebleken 

de benodigde grond minnelijk te verwerven op voor de gemeente aanvaardbare 

voorwaarden. 

 

Het voorstel om de onteigeningsprocedure te volgen moet gezien worden als waarborg om 

op een zo kort mogelijke termijn over de benodigde grond te beschikken, voor het geval 

geen, althans niet tijdig, minnelijke overeenstemming kan worden bereikt. Dat de 

gemeente een onteigeningsprocedure volgt, ontslaat de gemeente dus niet van de 

verplichting om te blijven proberen de benodigde grond in der minne te verwerven. 
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In dit raadsvoorstel treft u een zakelijke beschrijving van de te onteigenen zaken en 

rechten aan. Vervolgens wordt ingegaan op de tegen het ontwerp besluit ingediende 

zienswijzen en het vervolg van de procedure. 

 

1. Zakelijke beschrijving 
 

Het bestemmingsplan 'Bospoort' is op 9 maart 2009 vastgesteld. Hierin is bepaald dat 

tussen de verlegde Persant Snoepweg, de gemeentegrens met de gemeente Kaag en 

Braassem, de A4 en de Dwarswatering een deel van de gronden van ca. 41.000 m2 

bestemd zijn voor detailhandel.  

 

Midden in het plangebied bevindt zich op dit moment Pannenkoekenboerderij De 

Hooiberg. Het is de bedoeling dat op deze locatie een uitbreiding van de bestaande 

meubelboulevard met een groot meubelwarenhuis wordt gerealiseerd. Met de uitbreiding 

van de bestaande meubelboulevard wordt de attractiviteit van de meubelboulevard 

verhoogd. Zoals ten behoeve van het bestemmingsplan is onderzocht zal de komst van 

een nieuw woonwarenhuis een gunstig effect hebben voor de reeds aldaar gevestigde 

ondernemingen, het perspectief van de meubelboulevard wordt verbeterd en de regionale 

verzorgingsfunctie wordt versterkt. 

 

Het door uw raad vastgestelde bestemmingplan 'Bospoort' biedt de planologische basis 

voor dit voornemen. De voorgestelde onteigening strekt tot uitvoering van de in dit 

bestemmingsplan opgenomen bestemming 'Detailhandel', waarmee de vestiging van 

detailhandel en de realisatie van de nieuwe vestiging van een groot meubelwarenhuis en 

de daarbij behorende voorzieningen planologisch is vastgelegd. De op deze bestemming 

toepasselijke voorschriften zijn neergelegd in artikel 4 van de planvoorschriften van het 

bestemmingsplan 'Bospoort'. 

 

De percelen waarop de bestemming 'Detailhandel' is geprojecteerd, hadden voorheen de 

bestemming 'Motelbedrijf'. Ten behoeve van de bouwvergunningverlening voor de 

Pannenkoekenboerderij De Hooiberg is de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening gevoerd. Daarmee is planologisch vastgelegd dat naast het 

gebruik van de gronden als 'Motelbedrijf' ook het gebruik als 'Horeca' was toegelaten. 
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Het bestaande gebruik wijkt dus af van het ingevolge de bestemming 'Detailhandel' 

toegelaten gebruik en dient te worden beëindigd om de voornoemde bestemming te 

realiseren en aldus uitbreiding van de bestaande woonboulevard met een nieuwe 

detailhandelsvestiging mogelijk te maken. 

 

De onteigening zal geschieden ten name van de gemeente Leiderdorp. 

 

2. Zienswijzen en beantwoording zienswijzen 
 

De bekendmaking van het ontwerpraadsvoorstel en -besluit tot onteigening (het 

onteigeningsplan) is op de wettelijk voorgeschreven wijze openbaar gepubliceerd op 19 

maart 2009 en voorafgaand aan de publicatie toegezonden aan bekende 

belanghebbenden. 

 

De tervisielegging van dit ontwerpraadsvoorstel en -besluit is gepubliceerd in het Leidsch 

Dagblad, het Leiderdorps Weekblad en de Staatscourant. 

 

De ontwerpen van dit raadsvoorstel en -besluit met zakelijke beschrijving alsmede de 

daarbij behorende stukken hebben met ingang van 20 maart 2009 gedurende een periode 

van zes weken openbaar ter visie gelegen. Gedurende deze termijn konden 

belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het 

onteigeningsplan naar voren brengen. Bekende belanghebbenden zijn ook over de 

mogelijkheid van het bekendmaken van zienswijzen voorafgaand aan de publicatie bij 

persoonlijke brief geïnformeerd. 

 

Gedurende de termijn van tervisieligging zijn door de volgende belanghebbende(n) de 

volgende zienswijzen kenbaar gemaakt: 

 

1. Mr. A.R.M. van der Pluijm namens de heer G.S. Nagtegaal, wonende te Leiden, 

Pannenkoekenboerderij de Hooiberg B.V. en G.S. Nagtegaal Holding B.V., beiden 

statutair gevestigd te Leiderdorp. 

 

De zienswijzen kunnen als volgt kort samengevat worden. Kopie van het 

zienswijzengeschrift is als bijlage aan dit raadsvoorstel gehecht. 
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1. De publicatie van het ontwerpraadsbesluit voldoet niet aan de eisen van artikel 

3:12 van de Algemene wet bestuursrecht; 

2. De zakelijke beschrijving van het onteigeningsplan stemt niet overeen met de 

voorschriften van het bestemmingsplan 'Bospoort'; 

3. Er is feitelijk geen sprake van een uitbreiding van de bestaande 

meubelboulevard; 

4. De onteigening is prematuur, daar het minnelijk overleg tussen de 

grondeigenaar en de gemeente nog gaande is; 

5. Noodzaak en urgentie van onteigening ontbreekt, omdat IKEA zelf over de 

verwerving van de benodigde gronden kan onderhandelen en de onteigening 

slechts geschiedt in het particulier belang van IKEA. 

 
Wij stellen voor de zienswijzen als volgt te beantwoorden. 

 

Ontvankelijkheid 

 

Voorop gesteld moet worden dat de heer G.S. Nagtegaal eigenaar is van enkele van de te 

onteigenen percelen, namelijk de percelen kadastraal bekend als gemeente Leiderdorp, 

sectie B, nummer 3700 en nummer 4251. De heer G.S. Nagtegaal is tevens mandelig 

eigenaar het te onteigenen perceel kadastraal bekend als gemeente Leiderdorp, sectie B, 

nummer 3701 en is opstalgerechtigde ten aanzien van de in de onteigening betrokken 

percelen, kadastraal bekend als gemeente Leiderdorp, sectie B, nummer 4249 en nummer 

4252.  
 
Zoals in de zakelijke beschrijving is toegelicht, bevindt zich midden op het te onteigenen 

grondgebied het pannenkoekenrestaurant "Pannenkoekenboerderij De Hooiberg".  

 

De besloten vennootschappen namens welke het zienswijzengeschrift mede is ingediend 

zijn rechtspersonen die verband houden met deze horecaonderneming. De partijen 

namens wie het geschrift is ingediend, zijn onzes inziens aan te merken als  

belanghebbenden bij het voorliggende raadsbesluit tot onteigening. Nu het 

zienswijzengeschrift bovendien tijdig is ingediend, is het zienswijzengeschrift ontvankelijk.  

 



Pagina 6 van 11 Versie 1 
Registratienr.: 2009i00574  Agendapunt 14 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09098 

Ad 1. Publicatie 

 

De publicatie waarnaar in het zienswijzengeschrift wordt verwezen voldoet aan artikel 3:12 

Awb. In de publicatie wordt niet slechts gesteld dat de onteigening geschiedt ter uitvoering 

van de bestemming Detailhandel, conform artikel 4 van de planvoorschriften van het 

bestemmingsplan 'Bospoort', maar wordt tevens toegelicht welke feitelijke invulling de 

gemeenteraad voor ogen staat. Immers is ook in de publicatie omschreven dat op de 

locatie een groot woonwarenhuis is gedacht ter uitbreiding van de bestaande 

meubelboulevard. De zakelijke inhoud (de aard en strekking van het onteigeningsplan) is 

aldus voldoende concreet in de publicatie opgenomen, waardoor de publicatie aan de 

wettelijke eisen voldoet. 

 

Ad 2. Wijze van planuitvoering 

 

Het voorgestane woonwarenhuis is in overeenstemming met de gebruiks- en 

bouwvoorschriften van het door de gemeenteraad op 9 maart 2009 vastgestelde 

bestemmingsplan 'Bospoort'. In de zakelijke beschrijving komt tot uitdrukking dat de 

bedoeling is een woonwarenhuis te realiseren met een maximale brutovloeroppervlakte 

van 22.000 m².  

 

In artikel 4 van het vastgestelde bestemmingsplan is, zoals in het zienswijzengeschrift 

terecht wordt opgemerkt, bepaald dat de gronden bestemd zijn voor perifere 

detailhandelsvestigingen met een maximale winkelvloeroppervlakte van 14.500 m².  

 

Het voorgenomen bouwplan voldoet aan dat voorschrift. Opmerking verdient, dat het 

bouwplan tevens voorziet in vloeroppervlakte die geen winkelvloeroppervlakte betreft. Het 

verschil tussen de 14.500 m2 uit artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften en de 

22.000 m2 uit de zakelijke beschrijving is dus te verklaren uit het verschil tussen 

winkelvloeroppervlakte en brutovloeroppervlakte, waarbij bij de laatste ook trappenhuizen, 

installatieruimten, opslag en dergelijke worden meegerekend. 
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Ad 3. Feitelijke situatie na realisatie 

 

Het is correct dat de gronden die zijn betrokken bij het voorliggende raadsbesluit tot 

onteigening niet direct aansluiten op het bestaande meubelplein. Niettemin is de 

aanwezigheid van het bestaande meubelplein in de nabijheid van het voorgestane 

woonwarenhuis planologisch relevant. De voorgestane locatie is juist vanwege de 

nabijheid van het meubelplein bij uitstek geschikt voor de realisering van het voorgestelde 

woonwarenhuis. 

 

Ad 4. Minnelijk overleg 

 

Met de indiener van het zienswijzengeschrift zijn wij van mening dat het minnelijk overleg 

mogelijk nog niet definitief is afgesloten. Dat laat onverlet dat het onderhavige 

raadsvoorstel (onteigeningsplan) ter inzage is gelegd, niet om het minnelijk overleg te 

forceren, maar als waarborg om tijdig over de benodigde grond te beschikken, slechts voor 

het geval geen, althans niet tijdig, minnelijke overeenstemming kan worden bereikt. Bij 

brief d.d. 26 februari 2009 heeft de gemeente aan de eigenaar van het perceel de heer 

G.S. Nagtegaal een laatste aanbod gedaan, alvorens het onteigeningsplan ter inzage is 

gelegd. Op deze brief, die volgde op overleg tussen de betrokken partijen, is door of 

namens de heer Nagtegaal niet, althans niet binnen de door de gemeente gestelde 

termijn, gereageerd. In de brief is een aanbod gedaan ter voorkoming van de onderhavige 

bestuursrechtelijke onteigeningsprocedure, welk aanbod gedurende de door de gemeente 

gestelde termijn gestand is gedaan. Dat het aanbod thans is vervallen neemt niet weg dat 

de gemeente zal blijven trachten een minnelijke overeenkomst te sluiten met de heer 

Nagtegaal. De gemeente zal ook in het minnelijk overleg de regels omtrent 

schadeloosstelling uit het onteigeningsrecht in acht nemen.  

 

Ad 5. Noodzaak en urgentie 

 

Het is correct dat het woonwarenhuis, zoals het zich nu laat aanzien, een IKEA-vestiging 

zal betreffen. Dat neemt niet weg dat de perifere detailhandelsbestemming en de wijze 

waarop de bedoeling is daaraan invulling te geven, in het publieke belang is en in 

overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. De benodigde verwerving van de 

gronden geschiedt ter uitvoering van het in het publieke belang vastgestelde 
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bestemmingsplan 'Bospoort' en staat derhalve los van de naam van de winkel die zich ter 

plaatse zal vestigen. 

 

Het is dan ook in overeenstemming met het publieke belang dat de gemeente tracht ter 

uitvoering van de bestemming de gronden te verwerven. Dat de gemeente de percelen na 

verwerving daarvan overdraagt aan een derde partij onder de voorwaarde dat die derde 

partij de bestemming uitvoert in overeenstemming met de door de gemeente voorgestane 

wijze van planuitvoering doet daaraan niet af. De grondverwerving geschiedt niet in het 

belang van een particulier, maar in het algemene publieke belang van een goede 

ruimtelijke ordening, namelijk de uitvoering van een bestemmingsplan. Naast het belang 

van een goede ruimtelijke ordening zal de voorgestane planontwikkeling tevens een 

gunstig effect hebben voor de reeds aldaar gevestigde ondernemingen, het 

(bedrijfseconomisch) perspectief van de meubelboulevard wordt verbeterd met de 

daarmee onlosmakelijk verbonden positieve gevolgen voor de lokale economie en 

werkgelegenheid. Bovendien wordt de regionale verzorgingsfunctie versterkt. Naast het 

publieke belang van een goede ruimtelijke ordening is dus ook het gemeentelijk 

economisch klimaat betrokken in de aan het voorliggende besluit ten grondslag liggende 

belangenafweging. 

 

Overigens acht de gemeente daarbij van belang, dat op zeer korte afstand van de voor het 

woonwarenhuis benodigde percelen de situering van een horecagelegenheid nabij de 

ingang van het Ghoybos, planologisch wordt gefaciliteerd. Het is de heer Nagtegaal 

bekend dat zijn bedrijf mogelijk naar die locatie kan worden verplaatst. De nieuwe locatie 

voor een horecabedrijf, tot dusverre gereserveerd ter verplaatsing van de  

Pannenkoekenboerderij, is planologisch gunstiger dan de huidige locatie omdat de nieuwe 

locatie minder dicht op de doorgaande snelweg is gesitueerd en daarentegen nabij de uitrit 

van die snelweg en de entree van het (nader in te richten) Ghoybos. 

 

De gemeente is voornemens om in het najaar van 2010 te starten met de 

bouwwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan. Het 

omliggende gebied wordt dit jaar al voorbelast en begin volgend jaar bouwrijp gemaakt. 

 

Gelet op al het voorgaande moet de voorgenomen grondverwerving – en zo nodig 

onteigening – noodzakelijk en urgent worden geacht in het publieke belang.  
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Wij stellen uw gemeenteraad dan ook voor de zienswijzen ontvankelijk doch ongegrond te 

verklaren. 

 
3. Rechtsbescherming en vervolg van de procedure 
 
De bekendmaking van het raadsbesluit tot onteigening zal nadat uw Raad het besluit tot 

onteigening heeft genomen worden gepubliceerd in het Leidsch Dagblad, het Leiderdorps 

Weekblad, alsmede in de Staatscourant. Belanghebbenden worden persoonlijk per brief 

op de hoogte gesteld over het genomen raadsbesluit.  

 

Zoals aangegeven dient het raadsbesluit tot onteigening ter goedkeuring voorgelegd te 

worden aan de Kroon. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het 

ontwerpraadsbesluit tot onteigening kenbaar hebben gemaakt, kunnen indien gewenst bij 

de Kroon bedenkingen tegen de goedkeuring van het raadsbesluit tot onteigening naar 

voren brengen. De Kroon betrekt deze bedenkingen bij haar besluit omtrent de 

goedkeuring van het raadsbesluit tot onteigening. 

 

De Kroon beslist uiterlijk binnen negen maanden na de voordracht omtrent de 

goedkeuring. Het koninklijk besluit wordt bekendgemaakt binnen negen maanden na 

afloop van de termijn gedurende welke de stukken ingevolge artikel 3:11, vierde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht ter inzage hebben gelegen. Het besluit wordt in ieder geval 

bekendgemaakt aan de onteigende partij en, zo mogelijk, aan de in artikel 83, eerste lid, 

onder 3º, bedoelde eigenaren en andere rechthebbenden. Indien de Kroon het besluit 

goedkeurt kan de gemeente, binnen twee jaar na het besluit van de Kroon, de 

gerechtelijke procedure starten door het (doen) uitbrengen van een 

onteigeningsdagvaarding.  

 

Gelet op de koninklijk besluiten inzake de goedkeuring van raadsbesluiten tot onteigening, 

dient in het belang van de rechtszekerheid het raadsbesluit genomen te worden onder een 

ontbindende en een opschortende voorwaarde. De ontbindende voorwaarde houdt in dat 

het voorgestelde raadsbesluit vervalt indien en voor zover het bestemmingsplan 'Bospoort' 

wat betreft de in de onteigening betrokken percelen wegens onthouding van goedkeuring 

door Gedeputeerde Staten of vanwege een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
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van de Raad van State niet onherroepelijk wordt. De opschortende voorwaarde houdt in 

dat de gemeente geen gerechtelijke procedure zal starten alvorens het bestemmingsplan 

'Bospoort' voor de in de onteigening betrokken percelen onherroepelijk is. In de Wet 

ruimtelijke ordening, zoals deze per 1 juli 2008 geldt, zijn deze voorwaarden in artikel 

3.36b opgenomen. Daar het bestemmingsplan 'Bospoort' is vastgesteld met toepassing 

van de procedure, zoals deze was onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zoals deze 

gold voor 1 juli 2008) achten wij het in het belang van de rechtszekerheid van de 

belanghebbenden dat de voornoemde voorwaarden wel in het raadsbesluit tot onteigening 

worden opgenomen. 

 

Zoals gezegd is de gemeente gehouden om te blijven proberen minnelijke 

overeenstemming te bereiken. De gemeente is verplicht een finaal aanbod te doen, 

alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. 

 

Indien de percelen echter niet langs minnelijke weg, vrij van lasten en rechten kunnen 

worden verkregen, dient de onteigening daarvan bij de rechter aanhangig te worden 

gemaakt. 

 

Omdat het kan voorkomen dat een onteigende partij buiten het koninkrijk woont of de 

woonplaats van de onteigende partij onbekend is, alsmede vanwege het feit dat een 

spoedige descente (een gerechtelijke plaatsopneming) geboden kan zijn, gezien de 

geboden spoed bij de uitvoering van de detailhandelbestemming ter plaatse, wordt 

voorgesteld om reeds nu, nog voordat het raadsbesluit tot onteigening door de Kroon is 

goedgekeurd, een besluit te nemen tot gerechtelijk procederen. 

 

2 Beoogd effect 
Onteigeningsplan "Pannenkoekenboerderij De Hooiberg” te Bospoort ter uitvoering van 

bestemmingsplan 'Bospoort' voor de bestemming 'Detailhandel' als bedoeld in artikel 4 van 

voornoemd bestemmingsplan. 

 
3 Argumenten 

1. De tegen de voorgenomen onteigening ingediende zienswijzen ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren. 
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1.1 De zienswijzen zijn tijdig ingediend, terwijl indieners tevens een belang hebben bij de 

onteigening. 

1.2 De zienswijzen geven geen aanleiding om terug te komen op de voorgenomen 

onteigening. Voor de motivering wordt kortheidshalve verwezen naar het hierboven 

gestelde. 

2. Besluiten tot onteigening van de in het onteigeningsplan genoemde percelen grond. 

2.1 De volgende stap in de onteigeningsprocedure, het formele besluit tot onteigening, 

kan, nu de zienswijzen ongegrond zijn verklaard, worden genomen.  

3. Besluiten zonodig over te gaan tot gerechtelijk procederen c.q benoeming van een 

derde tot opneming door deskundigen. 

3.1 Gelet op de geboden spoed wordt geadviseerd dit besluit vooruitlopend op de  

      goedkeuring door de Kroon van het onteigeningsbesluit nu al te nemen. 

  

4 Kanttekeningen/Risici-inventarisatie 
Het bestemmingsplan 'Bospoort' is nog niet onherroepelijk. Mocht in hoogste instantie 

goedkeuring worden onthouden aan dit bestemmingsplan, dan vervalt het 

onteigeningsbesluit. 

 

5 Milieu 
N.v.t. 

 

6 Kosten, baten en dekking 
Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de W4 grondexploitatie 'Bospoort'. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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