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Geachte raad, 

In de raadsvergadering van 13/14 juli zijn door BBL en de W D nog vragen gesteld met 
betrekking tot de onteigening van pannenkoekenboerderij De Hooiberg en is door Wethouder 
Glasbeek toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden. 

Onderstaand beantwoorden wij de afzonderlijke punten: 

1. Verdwijnen van de sloten naast de pannenkoekenboerderij (pkb) 
Onderhoud wordt door de gemeente Leiderdorp jaarlijks uitgevoerd in de sloot tussen de pkb 
en de Persant Snoepweg en de sloot tussen de pkb en Shell. Deze actie staat dit jaar in 
oktobergepland. De overige omliggende sloten moeten door de pkb zelf worden 
onderhouden. 

In de sloot voor de pannenkoekenboerderij (tussen de pkb en de parkeerplaats) is een 
opstelplaats voor de brandweer aangelegd met een aanzuigpunt voor open water. Deze 
opstelplaats is gelegen naast het bruggetje over deze sloot. In de gebruiksvergunning is 
opgenomen dat pkb zorg draagt voor primaire en secondaire waterwinning. De sloot is 
inderdaad dicht begroeid, waardoor deze opstelplaats als niet bruikbaar beschouwd moet 
worden. Van het dichtdrukken van de sloot als gevolg van de ophoging is geen sprake. Als dit 
zo zou zijn, zou dit ook gevolgen hebben voor het gebouw en de parkeerplaats. 

Oorspronkelijk was er een bermsloot langs de A4, maar deze lag te ver van verharding af, 
zodat de brandweer geen gebruik kon maken van deze sloot bij bluswerkzaamheden. Daarom 
is na overleg met de brandweer door de pkb later een nieuwe sloot aangelegd met duiker. Dat 
is de huidige sloot evenwijdig aan de A4 langs het einde van het parkeerterrein van de 
pannenkoekenboerderij. Deze bermsloot kan van extra water worden voorzien via de inlaat bij 
de Dwarswatering. Er is voldoende water beschikbaar voor bluswerkzaamheden in deze 
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bermsloot. Ook de afstand van de verharding tot aan deze bermsloot is dusdanig dat het als 
open water gebruikt kan worden en de afstand naar het gebouw met standaard middelen 
(brandslangen) is te overbruggen. 

2. Procedure rond de plaatsing van de vlaggenmasten 
De heer Nagtegaal heeft zonder vergunning in juni 2009 een 9 tal vlaggenmasten geplaatst, 
waaronder een aantal op grond van de gemeente. Het desbetreffende perceel van de 
gemeente is al in het verleden door de pkb in gebruik genomen als parkeerterrein, maar de 
gemeente heeft dit perceelgedeelte pas in december 2008 van het Rijk verworven en daarom 
had de gemeente daarover in de periode daarvoor geen zeggenschap. 

Omdat de vlaggenmasten vergunningplichtig zijn en zij dus illegaal zijn geplaatst, is de heer 
G.S. Nagtegaal daar schriftelijk op geattendeerd onder toevoeging van het verzoek 
bouwvergunning aan te vragen. Toen hij daar niet toe overging zijn de masten met 
bestuursdwang verwijderd. Inmiddels is door hem wel vergunning aangevraagd. Deze 
aanvraag is inmiddels in behandeling genomen. 

3. Uitblijven verlichting op de openbare toegangsweg pkb 
Op de toegangsweg naar de pkb is nimmer openbare verlichting geweest. Deze weg werd 
verlicht door lantarenpalen, die waren geplaatst op de oude Persant Snoepweg die vlakbij 
grensde aan de toegangsweg van de pkb. Omdat de Persant Snoepweg verplaatst is, was na 
sloop van de oude Persant Snoepweg de toegangsweg onvoldoende verlicht. In het bestek 
was hier geen rekening mee gehouden. 

Op verzoek van de pkb en uit oogpunt van openbare veiligheid zijn in opdracht van de 
gemeente vervolgens 4 lichtmasten geplaatst naast de toegangsweg. De aansluiting op het 
stroomnet door NUON heeft enige vertraging opgelopen. NUON is als leverancier van stroom 
onder druk gezet en gehouden om daarvoor zo spoedig mogelijk een oplossing te bieden. 

Kort na het ongeval bij de inrit van de pkb is door middel van noodverlichting de toegangsweg 
verlicht, omdat NUON nog niet had aangesloten. Kort samengevat heeft de toegangsweg 
inderdaad zonder licht gezeten, maar door de gemeente is er alles aan gedaan om de 
verlichting zo snel mogelijk op orde te brengen. 

4. Vormgeving overleg 
De heer Nagtegaal heeft via zijn advocaat aangegeven, dat hij een taxateur heeft 
ingeschakeld om voor hem een juiste onteigeningswaarde vast te stellen. Die taxateur zal met 
de onteigeningsdeskundige van de gemeente in onderhandeling gaan om te trachten tot een 
voor partijen acceptabele waarde te komen. 
De gemeente blijft onverminderd gericht op het op minnelijke wijze verwerven van de locatie. 

5. Oprit naar nieuwe pkb 
Er komt een afslag vanaf de N446 direct naar het parkeerterrein van de pkb. De heer 
Nagtegaal heeft steeds aangegeven, dat hij voor een goede bereikbaarheid van de nieuwe 
locatie een uitvoeg- en invoegstrook naar de N446 wilde krijgen. Provinciaal beleid is echter 
om deze nergens op provinciale wegen aan te leggen en daar waar deze stroken wel zijn 
deze te verwijderen. 
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Desalniettemin is inmiddels op ambtelijk niveau een toezegging verkregen om een 
uitvoegstrook te accepteren. Wanneer dit in de definitieve planuitwerking wordt aangehouden 
komt er vanaf de N446 een uitvoegstrook met afslag naar het parkeerterrein van de 
pannenkoekenboerderij in het Ghoybos. Daarmee wordt aan een voor de heer Nagtegaal 
vanaf het eerste moment van gesprekken over verplaatsing in 2005 als zeer essentieel naar 
voren gebracht verlangen voldaan. 

Uit overwegingen van verkeersveiligheid wordt er een separate haakse uitrit aangelegd terug 
naar de N446 ca. 20 meter na de inrit. Daarmee worden afschermongevallen voorkomen. 

6. Hoge Rotonde 
De (hoge) rotonde van de N446 nabij de overbrugging van de A4 zal "volledig" worden 
gemaakt. 
Omdat er geen dwarsverbinding in de N446 zal worden aangelegd tegenover de inrit van het 
Ghoybos naar het parkeerterrein van de pkb dienen bezoekers van de pkb komend vanuit 
Leiderdorp door te rijden tot de hoge rotonde. Het volledig maken houdt in, dat men komend 
vanuit Leiderdorp niet over de A4 hoeft en daar moet omkeren om aan de andere zijde van de 
N446 te komen om op deze weg in de richting van Leiderdorp de afslag naar de pkb te 
kunnen nemen, maar daar direct kan omkeren. 

e aanpassing in het wegennet is een uitdrukkelijke wens van de heer Nagtegaal. 

vJHoogachtemd, 
iurgemeester en wethouders, 
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Bijlage bij punt 5: 
Voorlopige schets inrit- en uitrit Ghoybos naar pkb. 




