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Geachte leden van de Raad,

Ruim een jaar geleden was er de nodige verbazing bij college en raad omdat er een
veelheid aan brieven en mails in een zaak niet waren beantwoord. Met betrekking
tot de zaak zelf werd aangekondigd dat er juridisch advies zou worden ingewonnen
en dat daarna college en raad hierover geïnformeerd zouden worden
(toezegging 47 ). Het definitieve juridische advies is ontvangen, maar ter
bescherming van de juridische en financiële positie van de gemeente is het
onverstandig om het juridisch advies in het geheel openbaar te maken. Wel zal deze
memo ingaan op de historie en de huidige situatie van deze casus en daarbij de
conclusies van het juridisch advies bespreken.

1. De aankoop van gronden in de Boterhuispolder

ln het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw was er het idee dat de
Boterhuispolder (BHP) wellicht een goede, grote uitleglocatie voor woningbouw zou
kunnen zijn. Heel veelgemeenten en kennelijk ook Leiderdorp hanteerden destijds
een zogenaamd 'actief grondbeleid'. Een gemeente kocht voordat er vastgestelde
plannen waren (zoals bestemmingsplannen)zelf grond om alvast een positie te
hebben in toekomstige plannen. Voor 'actief grondbeleid' waren in het algemeen 4
redenen: meeprofiteren van opbrengst, betere mogelijkheid om kosten te kunnen
verhalen, meer invloed om beleidsdoelen te realiseren (bijvoorbeeld sociale
woningbouw) en niet als minste het voorkomen van speculatie met de gronden.

De wet- en regelgeving is de laatste jaren ten gunste van de gemeenten veranderd.
Er zijn tegenwoordig goede mogelijkheden om gemaakte kosten te verhalen en
betere mogelijkheden om beleidsdoelen te realiseren. Veelal heeft dat er toe geleid
dat gemeenten geen 'ontwikkelaar spelen' maar het actief grondbeleid ingeruild
hebben voor een zogenaamd faciliterend grondbeleid en zelf geen grondpositie
meer innemen.
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De gemeente Leiderdorp heeft destijds grond gekocht in de BHP, maar een

uittreksel uit het kadaster leert dat ook ontwikkelaars en pensioenfondsen grond

hebben gekocht en nog steeds in bezit hebben.

Het is inmiddels al relatief lang geleden (25-30 jaar) , maar het is nooit gekomen tot
besluitvorming om woningbouw mogelijk te maken in de BHP. lndien de BHP nu

onderwerp van discussie is in de gemeenteraad dan gaat het niet over woningbouw

maar over natuur, recreatie en vooral over weidevogels.

2. Aankoop gronden BHP van'Van Leeuwen'

ln 1-995 heeft de gemeente een grote hoeveelheid (circa 21 hectare) gekocht van de

heerVan Leeuwen. ln meerdere opzichten is het koopcontract bijzonder en voor
meerderlei uitleg vatbaart. Een belangrijk onderdeel van elk koopcontract en ook

hier: de koopprijs.

De grond was in de BHP (grasland/veeteelt) toentertijd ongeveer 6 gulden/m2

waard, met de verwachting dat er woningbouw zou komen, zou de grond natuurlijk
(veel) meer waard worden. Voor de verkoop van de heer Van Leeuwen had een

buurman van hem grond aan de gemeente verkocht voor 20 gulden/m2. De heer

Van Leeuwen had een ander voorstel .. Hij verkocht zijn grond voor 6 gulden/m2

maar met daarbu een aantal clausu l e s wa a ro n d cï-ceme b eta l i ngsrege l in g( a rt i kel 2 f
van de koopovereenkomst) :Aan de pochter of diens rechtsopvolgers onder

algemene titel, zol bijvrije en ontruimde oplevering, een nabetaling worden gedoan

indien en voor zover de onderhavige grond een ondere dan ograrische bestemming,

met nome woningbouwbestemming; verkriigt von f 23;00/m2:
Aon verkoper of diens rechtsopvolgers onder olgemene titel, zol indien en voor zover

aan de onderhavige grond een ondere don agrorische bestemming wordt gegeven,

een nabetoling worden gedaon van

op 7 moart 7994 een bedrog van f 7,00/m2
op 7 maart 7995 een bedrag van f 2,00/m2
op 7 moart 7996 een bedrog von f 3,00/m2
en elk jaor loter 7 gulden meer.

Bij ontbinding in de loop van een joar zol nobetoling vanof 1 maort tot oan de dotum

van de pachtbeëindiging naar evenredigheid worden verhoogd.

Het is duidelijk dat als er inderdaad woningbouw op de BHP zou komen, de heer Van

Leeuwen een betere deal had gesloten dan zijn buurman. Het wijzigen van de

bestemming met de mogelijkheid tot woningbouw bleef uit en het geduld van de

heer Van Leeuwen raakte op. Voorts voerde zijn zoon, pachter van de voormalige
gronden van zijn vader en inmiddels eigendom van de gemeente, in een

pachtgeschil (eerst bij de kantonrechter in Leiden, daarna in hoger beroep bij Hof

Arnhem) om nabetaling. Voor deze memo is het van belang om uit het arrest van

het Hof (14 november 2006) een gedeelte van rechtsoverweging 2.8 te citeren:

....Niet in geschil is dot geen bestemmingswiiziging heeft ploatsgevonden. Het hof is

van oordeel dot de eisen von redeliikheid en billiikheid niet meebrengen dot de

Gemeente wordt verplicht tot uitbetaling, terwijl de bedoelde woordevermeerdering

von de grond zich niet heeft verwezenliikt.

t 
Behalve het koopcontract valt er ook het nodige te zeggen over de pachtovereenkomsten

en de verwevenheid daarvan met het koopcontract. Dit is juridisch vrij complex en om deze

memo 'op hoofdlijnen'te houden sla ik bespreking hiervan over.
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3. Beoordeline huidiee situatie (20201

Zoals hierboven is omschreven, is woningbouw op de Boterhuispolder niet actueel.
De mogelijkheid van woningbouw komt niet voor in landelijke, provinciale, regionale
of lokale plannen. Lokaal is er politiek gezien een grote eensgezindheíd in het
beschermen en behouden van de polders in Leiderdorp.

De erven Van Leeuwen vinden het vervelend (financieel gezien) dat de plannen voor
wonÍngbouw zich niet hebben gerealiseerd. lmmers, zodra er woningbouw
gerealiseerd zou worden zou de verkoopprij svan f6/m2 naar f23/m2gaan, en de
staffe^l van f7/m2 per jaar gaat natuurlijk ook rap (ruim 2L hectare is ruim 21o.oo0
m2l)2' De belangenbehartiger van de Erven Van Leeuwen probeert daarom dan ook
om de gemeente te bewegen om een nabetaling te laten doen.

Voor de gemeente is er objectief gezien geen reden om een nabetaling te doen. Er
ligt een contract, een contract die op deze wijze op verzoek van de verkoper zo tot
stand is gekomen' Een contract dat bovendien een rechtelijke toets (zie uitspraak
van het Hof 2006 hierboven) doorstaan heeft. Daarnaast zijn er geen
woningbouwplannen op welk bestuursniveau dan ook. Een nabetaling, zeker een
forse, zou juist voeding geven aan de gedachte dat het lokale bestuur het idee van
woningbouw op de BHp nog niet heeft verlaten.

Daarbij is elke nabetaling sowieso lastig financieel te verantwoorden, de grond
wordt immers door een nabetaling niet meer waard. Daarnaast doet de
belangenbehartiger van de Erven van Leeuwen voorstellen voor nabetaling aan de
gemeente die dusdanig fors zijn en niet realistisch zijn, dat een gesprek hierover niet
zinvol meer lijkt.

Belangrijk is ook dat onze huidige huisadvocaat meent dat de staffel van f1,/m2 per
jaar niet oneindig doorloopt, maar dat er volgens haar goede gronden zijn in het
contract om hiermee te stoppen in 20o4/2oo5. Het voert te ver om dit standpunt
uitgebreid toe te lichten, daarnaast is het ter bescherming van de positie van de
gemeente onverstandig deze overwegingen uitgebreid in het openbaar te schetsen.

Naast een nabetaling over het totale contract is ook van belang dat de verkopers bij
elke bestemmingsplanwijziging conform het eerder vermelde artikel 2 j. uit het
contract een rekening bij de gemeente indienen. Zo was voor de aanleg van de
schildwachtrotonde een bestemmingsplanwijziging nodig. op basis van het advies
van de toenmalige huisadvocaat hebben we de ingediende rekening hiervoor
betaald. Onze huidige huisadvocaat meent dat er op basis van het contract goede
gronden zijn om niet te betalen bij elke bestemmingsplanwijziging, maar alleen bij
een bestemmingsplanwijziging die leidt tot waardevermeerdering van de grond.
ook hier voert het te ver om dit standpunt uitgebreid toe te lichten. De
eerstvolgende claim (bij een bestemmingsplanwijziging die niet leidt tot
waardevermeerdering) zullen wij conform dit advies afwijzen.

2 ondanks dat een optelling van de totale bedragen in guldens tot forse bedragen leidt, moet
hierbij wel bedacht worden dat de huidige waarde van woningbouwgrond dusdanig is dat
het bij woningbouw nog steeds een voordelige aankoop voor de gemeente zou zijn.
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4. Resumé

Er is geen reden om een nabetaling te doen voor de grondaankoop in de BHP uit

1995. Een eerstvolgende claim voor een bestemmingsplanwijziging zullen we

afwijzen indien de bestemmingsplanwijziging niet leidt tot waardevermeerdering

van de grond.

Met deze memo geven wij invulling aan toezegging 47 zoals deze vermeld staat op

de lijst van toezeggingen voor de vergadering van de gemeenteraad op 21

september 2020.
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