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Aan de Raad, 

Ten verzoeke van mijn clienten, de heer G.S. Nagtegaal, wonende te Leiden alsmede 
Pannenkoekenboerderij De Hooiberg Leiderdorp B.V., resp. G.S. Nagtegaal Holding B.V. 
te Leiderdorp, wordt hierna hun zienswijze tegen net ontwerp raadsbesluit tot 
onteigening van, kort gezegd, de Pannenkoekenboerderij kenbaar gemaakt. 

Clienten zijn van oordeel dat de publicatie rechtens onjuist lijkt te zijn en onvoldoende 
informatie bevat als vereist in art. 3:12 Awb; immers geen inzicht wordt gegeven in de 
feitelijke werken waarvoor wordt onteigend, nu slechts wordt gesteld dat de onteigening 
geschiedt ter realisering van de bestemming Detailhandel conform artikel 4 van de 
planvoorschriften van het bestemmingsplan Bospoort. 

Artikel 4 voornoemd bepaalt kort gezegd dat de gronden bestemd zijn voor perifere 
detailhandelsvestigingen met een maximale winkelvloeroppervlakte (v.v.o.) van 14.500 
m2, terwijl perifere detailhandel ziet op auto's, motoren, boten en caravans alsmede op 
woninginrichting en meubelbranche. 

Uit de zakelijke beschrijving in de Toelichting blijkt dat het betreft een woonwarenhuis 
met maximaal 22.000 m2 B.V.O. (exclusief de parkeerkelder); terwijl uit de nota van 
overleg en inspraak betreffende het bestemmingsplan kan worden afgeleid dat het gaat 
om een IKEA-vestiging. 

Hoe die 22.000 m2 B.V.O. zich verhoudt tot 14.500 m2 v.v.o. in artikel 4 wordt geenszins 
duidelijk gemaakt. 
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Voorts wordt vertekend dat het betreft een uitbreiding van de reeds bestaande 
meubelboulevard met een groot woonwarenhuis. 
De IKEA-locatie is volkomen solitair gelegen ten opzichte van het meubelplein blijkens 
de plankaart en de feitelijke situatie ter plaatse; gewezen wordt op de dwarswetering en 
de niet meubelplein gerelateerde aanwezige bedrijfsbebouwingen tussen de beoogde 
IKEA-locatie en het meubelplein. 

Daargelaten dat niet is voldaan aan het vereiste in art. 3:12 Awb en ten onrechte de 
suggestie wordt gewekt dat het zou gaan om een uitbreiding van het meubelplein, zijn 
clienten van oordeel dat het minnelijk overleg, weliswaar wellicht in een impasse, nog 
niet definitief is afgesloten en dat de ter visielegging er kennelijk op gericht is om dat 
overleg te forceren in die richting welke het college voor ogen staat doordat het college 
het aanbod tot minnelijke verwerving slechts een zeer beperkte periode gestand heeft 
gedaan; bij gebreke van een reeel aanbod is de onteigening prematuur. 

Voorts is niet onderzocht of en in hoeverre IKEA zelf in staat is door onderhandelingen 
met clienten de percelen te verwerven, zodat de noodzaak en de urgentie tot onteigening 
niet onvoorwaardelijk c.q. zonder meer vaststaat. 

Onverlet het vorenstaande, wordt geenszins duidelijk gemaakt en evenmin anderszins 
aannemelijk gemaakt waarom het particuliere belang moet wijken voor het vereiste 
publiek belang; immers onteigening moet ten nutte zijn van het publiek belang 
(volkshuisvesting) en niet uitsluitend van een particulier belang. 

De percelen zullen worden overgedragen aan IKEA om de door haar beoogde vestiging 
te faciliteren, daarmede wordt uitsluitend het particuliere belang van IKEA gediend en 
voorzover clienten bekend een aanmerkelijk financieel belang van de gemeente 
Leiderdorp. 

De noodzakelijke redengeving ter zake het te dienen publiek belang ontbreekt volledig, 
evenzo de vereiste belangenafweging, terwijl geenszins de noodzakelijke urgentie wordt 
aangetoond. 

Clienten behouden zich het recht voor hun zienswijze aan te vullen en/of te wijzigen. 

Clienten verzoeken de raad het onderhavige omstreden ontwerpraadsbesluit in te 
trekken. 

Hoogachtend, 

W * 
A.R.M. van der Pluijm 
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