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1. Aanhef 

Onteigening van grond, ten name van de gemeente Koggenland, gelegen aan de 

Spierdijkerweg 111 te Spierdijk, gemeente Koggenland, ter realisering van het 

bestemmingsplan 'Spierdijk – Woningbouwplan Spierland' van de gemeente Koggenland. 

 

 

2. Aanleiding, nut en noodzaak werk en urgentie onteigening 

 

2.1. Aanleiding, nut en noodzaak 

Spierdijk is één van de kleinere dorpen in de gemeente Koggenland. Na de realisatie van 

een kleine woonbuurt aan het Wezenweid (ca. 1997) en Oeverland (2002-2007) is er het 

afgelopen decennium weinig gebouwd. Toch bestaat er een grote behoefte onder 

Spierdijkers om in het dorp te kunnen (blijven) wonen. Nadat gezocht is naar een nieuwe 

woningbouwlocatie is de locatie Spierland in beeld gekomen. Op 19 december 2017 stemde 

het college in met onderzoek naar woningbouw op de locatie. Op 5 februari 2018 heeft de 

gemeenteraad haar goedkeuring gegeven. Vervolgens is in 2018 een ruimtelijke visie 

opgesteld en is het bestemmingsplan  ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland’ (hierna: het 

bestemmingsplan) in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan voorziet aan de oostzijde 

van de kern Spierdijk in de realisatie van de door de gemeente beoogde 

woningbouwontwikkeling. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 1 juli 2019 en na 

behandeling van de ingediende beroepen onherroepelijk geworden met de uitspraak van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 april 20201.   

 

Een belangrijk onderdeel van het plan vormt de aansluiting van de nieuwe wijk op het dorp 

en de wijze waarop het bestaande dorp en de nieuwbouw aansluiten op de omgeving.  

Vanaf het pleintje voor de kerk zal Spierland ontsloten worden voor voetgangers en fietsers, 

langs het bestaande bowlingcentrum. Op die manier is de verankering met Spierdijk voor 

voetgangers en fietsers geborgd. Deze ontsluiting is echter te smal om autoverkeer veilig af 

te wikkelen. De ontsluitingsmogelijkheden vanaf de Spierdijkerweg zijn verder beperkt. Om 

die reden wordt Spierland via een route 'buitenom' bereikbaar gemaakt voor autoverkeer. 

Om de gronden van het bowlingcentrum zoveel mogelijk te ontzien is de 

langzaamverkeersroute op de kavelgrens tussen de begraafplaats en de bowling bestemd.  

 

In ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk opzicht is het van belang dat Spierland een 

wezenlijk onderdeel van Spierdijk wordt, in plaats van een 'aangeplakte' nieuwbouwwijk. 

Om die reden is de ontsluiting voor langzaam verkeer op de Spierdijkerweg, langs het 

bowlingcentrum wenselijk. De route dient tevens als calamiteitenroute als de route buitenom 

niet wenselijk is.  

 

Om de leefbaarheid van Spierdijk op peil te houden is huisvesting voor starters en 

doorstromers hard nodig. Enige jaren geleden is een bewonersgroep gestart met het 

opzetten van een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Samen met 

Scholtens Project Compagnie (hierna: Scholtens) en de Wooncompagnie wordt nu gewerkt 

aan de ontwikkeling van Spierland.  

 

                                           
1 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:949. 
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Het bewonersinitiatief heeft een concrete behoefte aangetoond. Met CPO Spierland is een 

overeenkomst afgesloten voor de afname van 44 kavels. De overige 36 kavels worden door 

CPO Spierdijk-Oost (één of meer CPO's) gerealiseerd. Twee kavels opgenomen ten behoeve 

van voormalige grondeigenaren. In totaal gaat het om de bouw van 82 woningen. 

 

2.2. Planning en urgentie 

Het woningbouwplan Spierland omvat maximaal 82 woningen/kavels. Het woningbouwplan 

is opgenomen in de door de gemeenteraad van Koggenland vastgestelde Regionale 

Woonvisie Westfriesland (2017) en het door het college vastgestelde Regionaal Actie 

Programma Wonen (RAP) voor West-Friesland inclusief het daarbij behorende 

Woningbouwprogramma. Woningbouwplan Spierland maakt  concreet onderdeel uit van de 

woningbouwprogrammering voor de gemeente Koggenland. 

Het woningbouwplan is met name bedoeld voor de woningbehoefte van de  kern Spierdijk 

en het direct aangrenzende landelijk gebied. Omdat Spierdijk binnen Koggenland geen 

hoofdkern is maar wel een krachtige kern als bedoeld in de Woonvisie wordt er niet jaarlijks 

een bouwstroom gerealiseerd, zoals in de hoofdkernen maar zoveel mogelijk gefaseerd, 

gericht op de eigen behoefte.  

 

De eerste fase van Spierland omvat circa 45 woningen/kavels en met de uitgifte is inmiddels 

gestart. Voor 21 woningen is een onherroepelijke omgevingsvergunning aanwezig. Deze 

woningen worden in opdracht van CPO Spierland gebouwd.  

De overige 24 woningen (in fase 1) worden ook in CPO ontwikkeld door één of meerdere 

CPO initiatieven. Hiervoor is nog geen concreet bouwplan gemaakt. Een realistische planning 

voor deze woningen is op dit moment nog niet aan te geven. 

 

Het verkoopproces van de overige woningen in fase 1 is inmiddels ook gestart, nadat door 

de ontwikkelaar binnen de groep geïnteresseerden een nader woonwensenonderzoek is 

uitgevoerd door middel van een enquête. 

 

Het plangebied wordt in één keer bouwrijp gemaakt. Met het bouwrijp maken is inmiddels 

daadwerkelijk gestart. Dat betreft zowel de hoofdontsluiting richting parallelweg (voor fase 

1 en 2) als de werkzaamheden in de eerste fase van het plangebied. De verwachting is dat 

het plangebied in zijn geheel in september 2020 bouwrijp is. Dan zal ook gestart worden 

met de bouw van de eerste 21 woningen. Normaal gesproken geldt er een bouwtijd van iets 

minder dan een jaar. De planning is dat de eerste woningen worden voor de bouwvakantie 

van 2021 worden opgeleverd en door de bewoners in gebruik genomen kunnen worden.  

 

De volgende fase (2) is gepland over circa 3 jaar, maar is in hoge mate afhankelijk van de 

voortgang en oplevering van de eerste fase, de woningbehoefte op dat moment, de situatie 

op de woningmarkt en de economische situatie.  

 

CPO Spierland heeft contractuele afspraken over afname van totaal 44 woningbouwkavels 

van de ontwikkelaar, waarvan er dus nu 21 woningen worden gerealiseerd. Gelet op de 

doelstellingen van de CPO Spierland die met name gericht zijn op het bouwen voor de eigen 

behoefte van Spierdijk, ligt het in de lijn der verwachting dat de resterende 23 woningen in 

tenminste 2 fasen worden gerealiseerd.  
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Met Scholtens en grondeigenaar Wooncompagnie heeft de gemeente een 

exploitatieovereenkomst afgesloten (getekend 28 juni 2019). De uitgifte van bouwpercelen 

wordt gedaan door middel van CPO. Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.  

 

In de exploitatieovereenkomst is als bijlage onder meer een indicatieve fasering opgenomen. 

Deze indicatieve fasering gaat uit van twee fasen van respectievelijk 45 en 35 woningen. 

Door het tijdsverloop en onzekerheden als marktontwikkelingen kan deze fasering niet 

anders zijn dan indicatief. Vooralsnog vormt deze fasering nog steeds het uitgangspunt (fase 

1 2020-2022, fase 2 2022-2024). 

 

 
 

Het meest optimaal zou zijn als  de langzaamverkeersverbinding naar het dorp en de 

voorzieningen ook in gebruik genomen zou kunnen worden als de eerste woningen worden 

opgeleverd, dus voor de zomer van 2021. Zo lang deze verbinding er nog niet is zullen 

bewoners voor bezoek aan onder andere school, huisarts en sportverenigingen 

noodgedwongen via de hoofdontsluiting moeten omrijden. Dit is verre van ideaal met name 

voor de schoolgaande kinderen.  

 

 

2.3. Verzoeker om onteigening 

Het op de onteigeningslijst vermelde perceelsgedeelte is gelegen in het plangebied van het 

bestemmingsplan 'Spierdijk – Woningbouwplan Spierland' van de gemeente Koggenland. 

De gemeenteraad van Koggenland is de verzoeker van deze onteigening. De 

gemeente(raad) is de meest gerede partij om te verzoeken om het betreffende 

perceelsgedeelte ter onteigening aan te wijzen. 
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2.4. Noodzaak tot onteigening 

Voor de realisering van een ontsluiting ten behoeve van langzaam verkeer en 

calamiteitenverkeer tussen de kern Spierdijk en de nieuw te bouwen woonwijk Spierland is 

een gedeelte van het perceel, plaatselijk bekend Spierdijkerweg 111 te Spierdijk, benodigd. 

Dit perceelsgedeelte ter grootte van 142 m2 is kadastraal bekend gemeente Wester-

Koggenland, sectie AB, nummer 241 en is gelegen aan de zuidoostzijde van de dorpskern 

van de kern Spierdijk, gemeente Koggenland. Het perceelsgedeelte is onderdeel van het 

perceel waarop Café Duijn Bowling Spierdijk is gesitueerd. Aan de zuidzijde grenst het 

perceel aan de begraafplaats. Aan de oostzijde grenst het perceel aan grasland waarop de 

voorgenomen ontwikkeling ‘Spierland’ is gesitueerd. Aan de westzijde bevindt zich een 

parkeerterrein. De langzaamverkeersverbinding wordt aan de zuidzijde van het perceel 

aangelegd, waarmee het terrein van het bowlingcentrum zoveel mogelijk wordt ontzien.  

 

Op onderstaande afbeelding staat de langzaam verkeer- en calamiteitenverbinding 

aangegeven (route 7). 

 
Afbeelding 1: Verbinding Spierland met dorp (route 7), bron: toelichting bestemmingsplan 'Spierdijk 

– Woningbouwplan Spierdijk', bladzijde 12, afbeelding 2.5 

 

Gevoerd minnelijk overleg 

Nadat Scholtens vanaf januari 2018 en Scholtens en de gemeente vanaf maart 2018  

overleg hebben gevoerd met de eigenaar en dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft de 

gemeente contact gezocht met een externe adviseur en zijn vanaf januari 2020 de 
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voorbereidingen getroffen voor het inzetten van de minnelijke verwerving volgens de 

beginselen van de Onteigeningswet. Op 27 maart 2020 is aan de eigenaar een schriftelijk 

aanbod gedaan. Dit aanbod is herhaald op 28 april 2020. Tot op heden heeft dit niet geleid 

tot  verwerving van het perceelsgedeelte. In het bij dit onteigeningsplan behorende 

logboek wordt een overzicht gegeven van het proces van de verwerving. 

 

Om de tijdige realisering van de ontsluiting mogelijk te maken, wordt de raad dan ook 

voorgesteld te besluiten Rijkswaterstaat Corporate Dienst (hierna: RWS CD of de Kroon) te 

verzoeken om over te gaan tot het starten en voeren van de administratieve 

onteigeningsprocedure op grond van titel IV Onteigeningswet en het betreffende 

perceelsgedeelte ter onteigening aan te wijzen.  

 

Zakelijke of persoonlijke rechten 

De eigendomsinformatie van het Kadaster (het kadastrale bericht) van het betreffende 

kadastrale perceel, waarvan het ter onteigening aan te wijzen perceelsgedeelte deel 

uitmaakt, vermeldt een zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht ten name van de gemeente Koggenland. Ook is een Klic 

melding uitgevoerd. Uit de Klic melding is niet gebleken van andere zakelijk gerechtigden.   

 

Resultaat van het erfdienstbaarhedenonderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van dit onteigeningsplan is in opdracht van de gemeente 

door het Kadaster een erfdienstbaarhedenonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar 

voren gekomen dat er op het onderhavige kadastrale perceel geen erfdienstbaarheden 

rusten. Het is de gemeente niet bekend of er zich op het betreffende perceel anderszins 

erfdienstbaarheden rusten. Aan de eigenaar van het betreffende perceel is gevraagd of er 

wel of geen sprake is van erfdienstbaarheden of andere belanghebbenden, maar daar is 

niet op gereageerd. 

 

3. Grondslag/rechtsbasis onteigening 

 

3.1. Bestemmingsplan/inpassingplan 

Ingevolge artikel 77 en verder van de Onteigeningswet kan onteigening plaatsvinden 

onder meer in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ter uitvoering van een 

bestemmingsplan of een inpassingsplan.  

 

De planologische grondslag voor de onteigening wordt gevormd door het bestemmingsplan 

'Spierdijk – Woningbouwplan Spierland' van de gemeente Koggenland 

(identificatienummer: NL.IMRO.1598.BPKSpierland-va01). Het ontwerp bestemmingsplan 

heeft vanaf 18 maart tot en met 28 april 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 

zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft op 1 juli 2019 het bestemmingsplan 

gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is – na behandeling van de ingediende 

beroepen - onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State van 1 april 2020.2  

 

                                           
2 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:949. 
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3.2. Bestemmingen 

De bestemmingen van het te onteigenen perceelsgedeelte zijn: ‘Verkeer’ met de functie 

aanduiding ‘langzaam verkeer’ (artikel 4) en ‘Water’ (artikel 5). 

 

Artikel 4 Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. woonstraten; 

c. wandel- en fietspaden; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. speel- en ontmoetingsvoorzieningen; 

f. straatmeubilair; 

g. kunstwerken; 

h. groenvoorzieningen; 

i. waterlopen, water(partijen) en bruggen, duikers en/of dammen; 

j. openbare kunst; 

k. kleinschalige, duurzame energiewinning; 

l. nutsvoorzieningen, waaronder laadpalen; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'langzaam verkeer' uitsluitend voor een langzaam verkeer, 

bestaande uit voetgangers en fietsers, alsmede calamiteitenverkeer. 

  

 

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

4.2 Bouwregels 

Op de gronden zijn uitsluitend gebouwen toegestaan ten dienste van het verkeer en van 

openbare nutsvoorzieningen, met een maximum oppervlakte van 15 m² en een maximum 

hoogte van 3 m; 

a. Bruggen zijn toegestaan, voor zover: 

1. de doorvaarbare hoogte ten minste 1,20 m bedraagt; 

2. de doorvaarbare breedte ten minste 2,50 m bedraagt; 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging, geluidsafscherming van achterliggende functies en 

regeling van het wegverkeer, mag niet meer bedragen dan 5 m, met uitzondering van 

lantaarnpalen, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m. 

 

Artikel 5 Water 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterlopen en waterwegen; 

b. waterhuishouding en waterberging; 

c. waterrecreatie; 

d. keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen niet zijnde vlonders en steigers, 

duikers, bruggen en dammen; 
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e. bermen en taluds; 

f. groenvoorzieningen; 

 

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

5.2 Bouwregels 

 

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd ten dienste van de bestemming; 

a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in of aan het water moet de 

waterbeheerder schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht; 

b. Bruggen zijn toegestaan, voor zover: 

1. de doorvaarbare hoogte ten minste 1,20 m bedraagt; 

2. de doorvaarbare breedte ten minste 2,50 m bedraagt; 

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m 

bedragen, met dien verstande dat de hoogte van oeverbeschoeiingen ten hoogste 30 cm 

boven waterpeil mag bedragen. 

 

 

3.3. Plangebied 

Het plangebied betreft het bestemmingsplan 'Spierdijk – Woningbouwplan Spierland'. Het 

te onteigenen perceelsgedeelte ter grootte van 142 m2 van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wester-Koggenland, sectie AB, nummer 241 valt daarbinnen.  

 

 

4. Beschrijving/toelichting werken 

 

4.1. Bestaande situatie 

Het perceelsgedeelte wordt nu gebruikt voor in- en uitrit/verhard erf en parkeren en voor 

sloot/berm/talud. 

 

4.2. Wijze van planuitvoering 

De ontsluiting wordt aangelegd als langzaam verkeersverbinding voor fietsers en 

voetgangers en calamiteitenverkeer. Op het perceelsgedeelte wordt van noord naar zuid een 

voet- en fietspad (met berm) gerealiseerd ter breedte van respectievelijk circa 1 meter en 

2,5 meter breed.  

 

In het kader van de uitvoering van het bestemmingsplan wordt tevens een parkeerterrein 

met 34 parkeerplaatsen in de nieuwe woonwijk achter het bowlingcentrum aangelegd. Een 

neveneffect van deze onteigening is dat de eigenaar in de toekomst een betere 

parkeervoorziening tot zijn beschikking heeft.  

5. Gemeente(n) 

Het te onteigening aan te wijzen perceelsgedeelte is gelegen in de gemeente Koggenland, 

kern Spierdijk. 
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6. Tenaamstelling onteigening 

De onteigening van de in het onteigeningsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland 

(langzaamverkeersverbinding)' zal geschieden ten name van de gemeente Koggenland. De 

onteigening zal plaats vinden op grond van titel IV Onteigeningswet (over ‘onteigening in 

het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, van de Volkshuisvesting, van de openbare orde 

en van de handhaving van de Opiumwet’), de artikelen 77 en verder. 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Koggenland van 29 juni 2020.  

 


