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Geachte raad, 

Uw raad is in augustus 2010 geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onteigening 
van pannenkoekenboerderij De Hooiberg, een en ander naar aanleiding van het Koninklijk 
Besluit over de onteigening. Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. 

Korte terugblik 
Op 13 juli 2009 heeft uw raad het besluit genomen om voor de realisatie van bestemmingplan 
Bospoort zonodig over te gaan tot onteigening van pannenkoekenboerderij De Hooiberg. 
Daarbij is door uw raad aangegeven, dat doorgegaan moet worden op de lijn om er minnelijk 
met de eigenaar, de heer G.S. Nagtegaal, uit te komen. 

Begin 2009 is een eerste officieel gemeentelijk bod aan de eigenaar uitgebracht. Op het 
eerste bod is nooit een officiële reactie gekomen. Op basis van dit aanbod zijn de reeds 
lopende gesprekken een nieuwe fase ingegaan, waarna vanaf medio 2010 tot april 2011 is 
onderhandeld tussen de rentmeesters die door beide partijen zijn ingeschakeld. 

De rentmeesters zijn ingeschakeld om te onderzoeken of partijen financieel op één lijn kunnen 
komen. Deze deskundigen hebben afgetast op welke punten mogelijk overeenstemming zou 
moeten kunnen worden bereikt. De rentmeesters kwamen in hun laatste gesprek van 15 juli 
2011 tot de conclusie, dat er geen overeenstemming kon worden bereikt. De inhoud van de 
gesprekken tussen deskundigen is vertrouwelijk gebleven, dit om het onderhandelingstraject 
niet in gevaar te brengen. 

Een tegenbod namens de eigenaar is op 9 maart 2011 per brief van zijn adviseur door de 
gemeente ontvangen. Dit bod is in een gesprek tussen de gemeente, de eigenaar en diens 
deskundige op 4 mei 2011 nader toegelicht. 
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Gesteld werd in het tegenbod, dat er alleen een akkoord kan worden bereikt, wanneer de 
gemeente volledig ingaat op de eisen als verwoord in het tegenbod. De gemeente kon zich in 
de argumenten voor het hogere tegenbod niet vinden. Er bleef mede daardoor een aanzienlijk 
verschil in de hoogte van het bod van de gemeente en de vraagprijs. 

Op 24 juni 2010 heeft de Kroon een besluit genomen op verzoek om goedkeuring van het 
onteigeningsbesluit, dat door de gemeente Leiderdorp is voorgelegd. De Kroon heeft positief 
beslist op het verzoek en dit betekent, dat de gemeente Leiderdorp mag overgaan tot het 
onteigenen van de in het Koninklijk Besluit tot goedkeuring genoemde percelen op basis van 
een onherroepelijk bestemmingsplan. Bestemmingsplan Bospoort is op 14 juni 2011 
onherroepelijk geworden. 

Alvorens daadwerkelijk over te gaan tot onteigening en gezien het belang van een correcte 
afhandeling heeft de gemeente een vervolgonderzoek ingesteld naar de hoogte van een door 
de gemeente uit te brengen finaal bod. Conclusie van dit onderzoek is dat het eerste bod van 
de gemeente reëel is. 

Om uit de impasse te geraken is in overleg met IKEA besloten toch een substantieel hoger 
bod uit te brengen. Hierbij hebben overwegingen vanuit coulance een rol gespeeld, maar ook 
de uitgesproken voorkeur om op basis van minnelijk overleg tot overeenstemming te komen. 
Dit hogere bod is op 15 juli 2011 tussen de deskundigen besproken. Per brief van 19 juli 2011 
is dit bod schriftelijk door de gemeente bevestigd. 

Het spreekt voor zich dat de bedragen die hier in het geding zijn op dit moment nog niet 
openbaar kunnen worden gemaakt. Op deze zaken betrekking hebbende stukken kunnen op 
verzoek vertrouwelijk ter inzage worden gevraagd door raadsleden. 

Vervolgstappen 
De eigenaar heeft een termijn van 1 maand gekregen om hierop te reageren. Wanneer hij 
zich niet in dit bod kan vinden, vervalt het hogere gemeentelijke bod en zal de gerechtelijke 
onteigeningsprocedure worden gestart bij de rechtbank. De gemeente is daartoe, zoals reeds 
vermeld, gerechtigd op grond van het Koninklijk besluit nr. 10.001769 d.d. 24 juni 2010 

De gerechtelijke procedure wordt gestart door middel van de betekening (de officiële 
bezorging van een poststuk door de deurwaarder) van de inleidende dagvaarding bij de 
eigenaar. In de dagvaarding moet een aanbod ter schadeloosstelling worden opgenomen. Dit 
aanbod zal gebaseerd zijn op de werkelijke schade die de eigenaar lijdt, Deze schade is dus 
bepaald door de deskundige van de gemeente. 

Uiteindelijk wordt de hoogte van de schadeloosstelling door de rechtbank vastgesteld, nadat 
een commissie van drie deskundigen de rechtbank over de hoogte van de schadeloosstelling 
heeft geadviseerd. 

Naar verwachting zal de gemeente binnen anderhalf tot twee jaar eigenaar zijn van de 
gronden. 



Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om tussentijds nog op minnelijke basis tot 
overeenstemming te komen. 
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