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Bij dit verzoek wordt een onteigeningsdossier gevoegd. Het Onteigeningsplan bevat onder 

andere een zakelijke beschrijving van het te realiseren plan met daarin opgenomen de 

planologische grondslag voor de onteigening.  

DATUM  29 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Verzoek  aan de Kroon tot aanwijzing ter onteigening van een gedeelte van het perceel 

plaatselijk bekend Spierdijkerweg 111 voor een langzaamverkeersverbinding annex 

calamiteitentoegang in verband met de realisering van het bestemmingsplan 'Spierdijk – 

Woningbouwplan Spierland' 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK20001235 

AANLEIDING  De  gemeente Koggenland realiseert in samenwerking met Scholtens Projecten B.V.  de 

woonwijk Spierland aan de oostzijde van de kern Spierdijk. Met de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Spierdijk –  Woningbouwplan Spierland’ is de beoogde 

woningbouwontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan is 

inmiddels onherroepelijk. De woonwijk dient nog gerealiseerd te worden. Voor de 

ontsluiting ten behoeve van langzaam verkeer en calamiteitenverkeer is een gedeelte van 

het perceel plaatselijk bekend Spierdijkerweg 111 te Spierdijk benodigd. De gemeente 

voert al sinds maart 2018 onderhandelingen met de eigenaar van de betreffende grond 

over de verwerving van het perceelsgedeelte. Het ziet er momenteel niet naar uit dat er 

alsnog overeenstemming bereikt zal worden. Om de realisering van het bestemmingsplan 

mogelijk te maken, wordt de raad dan ook voorgesteld te besluiten de Kroon te verzoeken  

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

op grond van titel IV Onteigeningswet en te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot 

onteigening tot stand komt voor de onteigening - ten name van de gemeente Koggenland 

- van een perceelsgedeelte, zoals opgenomen in bijgevoegd Onteigeningsplan ‘Spierdijk – 

Woningbouwplan Spierland (langzaamverkeersverbinding)', ten behoeve van de realisering 

van het bestemmingsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland’ 

 

De bij het verzoek aan de Kroon behorende besluiten zijn opgenomen in het 

Onteigeningsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland (langzaamverkeersverbinding)'.  

KADER  De gemeenteraad kan op grond van artikel 78 Onteigeningswet een verzoek indienen bij 

de Kroon (in casu Rijkswaterstaat Corporate Dienst, hierna: RWS CD) om een Koninklijk 

Besluit (hierna: KB) ter onteigening te verlenen. In dat KB wordt het betreffende 

perceelsgedeelte ter onteigening aangewezen.  
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Het Onteigeningsplan bevat verder onder andere een onteigeningslijst, een 

grondtekening, een projectietekening, een belanghebbendenlijst, diverse andere 

tekeningen en een logboek van de gevoerde onderhandelingen. Dat logboek is 

vertrouwelijk en kan op afspraak worden ingezien. 

Let wel, in de onteigeningsstukken dienen kort voor het verzoekbesluit nog wel enkele 

wijzigingen te worden aangebracht. Zo dient bijvoorbeeld het kadastrale uittreksel 

(eigendomsinformatie) zo kort mogelijk voor het verzoekbesluit te worden opgevraagd. 

Ook dient het logboek geactualiseerd te worden met de contactmomenten tot aan het 

verzoekbesluit. Na het verzoekbesluit en voor de verzending van de voordracht met het 

Onteigeningsplan aan RWS CD dienen nog enkele stukken gewaarmerkt te worden, 

waaronder de grondtekening en de onteigeningslijst.  

 

1. De Kroon te verzoeken om over te gaan tot het starten en voeren van de 

administratieve onteigeningsprocedure op grond van titel IV Onteigeningswet en 

te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot onteigening tot stand komt voor de 

onteigening - ten name van de gemeente Koggenland - van een perceelsgedeelte, 

zoals opgenomen in bijgevoegd Onteigeningsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan 

Spierland (langzaamverkeersverbinding)', ten behoeve van de realisering van het 

bestemmingsplan ‘Spierdijk – Woningbouwplan Spierland’; 

2. Burgemeester en wethouders te mandateren: 

a. kleine wijzigingen op het onteigeningsplan door te voeren en/of het 

verzoek aan de Kroon in te trekken als het perceelsgedeelte is verworven; 

b.  zodra het ontwerp Koninklijk Besluit tot onteigening ter inzage heeft 

gelegen en het perceelsgedeelte nog niet is verworven, burgemeester en 

wethouders de voorbereidingen voor de gerechtelijke 

onteigeningsprocedure te laten treffen; 

c. burgemeester en wethouders de gerechtelijke onteigeningsprocedure te 

laten starten, zodra het Koninklijk Besluit tot onteigening is verleend en 

onherroepelijk is. 

3. De kosten te dekken uit de overeenkomst die is gesloten met Scholtens Projecten 

B.V.  

 

WIJ STELLEN VOOR   

BEOOGD RESULTAAT  Het beoogde effect is een tijdig gerealiseerde langzaamverkeers- en calamiteitenverbinding 

tussen de nieuwe woonwijk Spierland en de kern Spierdijk.  Wij willen bereiken dat de 

ontwikkeling van de woonwijk Spierland succesvol en tijdig wordt afgerond. De 

onderhandelingen met de eigenaar zullen lopende de procedure worden voortgezet. Nu 

het er niet naar uitziet dat er op korte termijn alsnog overeenstemming met de eigenaar 

bereikt zal worden, dient het onteigeningsinstrument als ultimum remedium ingezet te 

worden.  

  

ONDERBOUWING  1 Gesprekken hebben niet geleid tot aankoop van de gronden. Gezien het belang van deze     

    aankoop rest ons niets anders dan een onteigeningsprocedure starten.  

Bij de locatiekeuze voor de woningbouw in Spierdijk heeft ons college, in afstemming met 

uw raad, gekozen voor de ontwikkeling van de locatie achter de bestaande bebouwing, ten 
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2 Om tijdens het proces de voortgang te waarborgen is het gewenst om deze  

   bevoegdheden over te hevelen. 

Om praktische redenen is het raadzaam dat de gemeenteraad aan uw college de 

bevoegdheid overdraagt om de feitelijke handelingen en uitvoering met betrekking tot 

deze procedure te verrichten. 

 

3 Als onderdeel van de overeenkomst met de ontwikkelaar worden de kosten naar hen     

   verlegd.  

 

 

oosten van de kern Spierdijk. In de afwegingen in het kader van deze besluitvorming is 

destijds ook de noodzakelijke ontsluiting voor langzaamverkeer meegenomen.  

Uit een concrete beoordeling van de mogelijkheden bleek de ontsluiting tussen kerkhof en 

de bowling de enige reële optie. 

Deze langzaamverkeersverbinding is een absolute noodzaak om te komen tot een 

volwaardige nieuwe woonwijk in Spierdijk, die een integraal onderdeel vormt van de kern 

Spierdijk. Niet alleen is dit het oordeel van de gemeente maar ook van de provincie  en de 

provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen (ARO). 

Ook voor de bereikbaarheid van de voorzieningen en de veiligheid van met name kinderen 

naar bijvoorbeeld school en sportvoorzieningen maakt deze langzaam verkeersverbinding 

wenselijk. 

 

Dit is ook de reden dat er al in een heel vroeg stadium pogingen zijn ondernomen om de 

benodigde gronden te verwerven. Dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.  

In eerste instantie had betrokkene bezwaar tegen de langzaamverkeersverbinding in 

verband met belemmering van de bedrijfsvoering, toename inbraakgevoeligheid, storing 

van apparatuur door trillingen, problemen met parkeren en de verkeersveiligheid en de 

vrees dat de langzaamverkeersverbinding zou worden omgezet naar een permanente 

ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. 

Onder andere door aanpassing en verschuiving van de ontsluiting kon aan de meeste van 

deze grieven tegemoet worden gekomen.  Niettemin bleef betrokkene in een 

vervolggesprek bij zijn standpunt dat er onvoldoende naar alternatieven is gekeken, er 

onvoldoende rekening wordt gehouden met de onderneming, de toegang tot zijn perceel 

wordt beperkt en de schadeloosstelling  ontoereikend is. 

  

De genoemde grieven komen overeen met hetgeen door betrokkene is aangevoerd in zijn 

zienswijzen en beroepschrift in het kader van de bestemmingsplanprocedure. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State was echter van oordeel dat de bezwaren van 

betrokkene in voldoende mate door de gemeente zijn weerlegd en heeft het beroep van 

betrokkene ongegrond verklaard. 

Minnelijke verwerving blijft tijdens de procedure overigens nog steeds een mogelijke optie. 

Hierover is tijdens de procedure nog steeds overleg met de grondeigenaar. 

KANTTEKENING  De voor de onteigening vereiste noodzaak, urgentie en publiek belang zijn naar ons oordeel 

in hoge mate aanwezig. 
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FINANCIËN  Het onderhavige besluit brengt in beginsel geen kosten met zich mee.  

Het betreft uitsluitend het verzoek aan de Kroon om het betreffende perceelsgedeelte ter 

onteigening aan te wijzen. Parallel aan de behandeling van dit verzoek door de Kroon 

vervolgt de gemeente het minnelijk overleg met de eigenaar. Voor onder meer de aankoop 

van de benodigde grond heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de 

ontwikkelaar. De gemeentelijke kosten voor de verwerving worden hiermee gedekt.  

DUURZAAMHEID  De langzaamverkeersverbinding tussen de kern Spierdijk met de verschillende 

voorzieningen en de nieuwe woonwijk Spierland is van cruciaal belang.  

Niet alleen om er voor te zorgen dat de woonwijk een integraal onderdeel gaat uitmaken 

van de kern Spierdijk, maar ook om het autogebruik, dat noodgedwongen zal ontstaan als 

moet worden omgereden, te ontmoedigen. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 In het kader van alternatievenonderzoek zijn andere locaties bij de Spierdijkerweg en 

Bobeldijk onderzocht. De huidig voorgestelde optie neemt het minste ruimtebeslag. Deze 

ontsluiting is gesitueerd in het midden van de woonwijk Spierland  aan de westzijde en 

komt uit in het hart van de kern Spierdijk.  

Voor calamiteitenverkeer is de kortste route tevens de meest veilige. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 De realisering van het bestemmingsplan ‘Spierdijk – woningbouwplan Spierland’ draagt bij 

aan de regioversterking op het gebied van wonen.  

COMMUNICATIE  Het ministerie (in casu RWS CD) draagt tijdens het voeren van de administratieve 

onteigeningsprocedure zorg voor de (wettelijk voorgeschreven) externe communicatie naar 

gemeente en belanghebbenden, zoals: 

- de publicatie van de terinzagelegging van het ontwerp KB via de gemeentelijke 

nieuwsbrief en de Staatscourant; 

- de verzending van het ontwerp KB en de kennisgeving aan belanghebbenden; 

- de publicatie van bekendmaking van het KB in de gemeentelijke nieuwsbrief en de 

Staatscourant; 

- de toezending van het KB aan de eigenaren en (overige bekende) rechthebbenden. 

 

Het ontwerp KB, het Onteigeningsplan en bijbehorende stukken worden op verzoek van 

het ministerie in de gemeente waarin de te onteigenen gronden zijn gelegen en bij RWS CD 

ter inzage gelegd. De rol van de gemeente beperkt zich tot het feitelijk ter inzage leggen 

van het ontwerp KB, het Onteigeningsplan en bijbehorende stukken.  

 

Voor de grondverwerving en advisering inzake de administratieve onteigeningsprocedure 

wordt de gemeente bijgestaan door Overwater Grondbeleid Adviesbureau. 

VERVOLG  Samen met het besluit van uw raad wordt het Onteigeningsplan ingediend bij de Kroon, in 

casu RWS CD. Daarnaast wordt het traject van minnelijke verwerving voortgezet. Indien het 

ter onteigening aangewezen perceelsgedeelte alsnog minnelijk wordt verworven en de 

betreffende akte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster, zal aan RWS CD 
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Datum college: 9 juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland, 

 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

een brief gestuurd worden met de mededeling dat het desbetreffende grondplannummer 

niet meer ter onteigening behoeft te worden aangewezen.  

RWS CD draagt – na ontvangst van het verzoek van de gemeente – zorg voor de uitvoering 

van de administratieve onteigeningsprocedure. RWS CD stelt daarna een ontwerp KB op. 

 

De rol van de gemeente beperkt zich in dat geval tot het verrichten van enkele 

uitvoeringswerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van het ministerie. Hierbij valt 

te denken aan:  

- het feitelijk ter inzage leggen van de stukken; 

- het tijdens een eventuele hoorzitting geven van een toelichting op het plan; 

- ingeval zienswijzen op het ontwerp KB zijn ingediend, het geven van een reactie op 

deze zienswijzen; 

- het eventueel verstrekken van aanvullende gegevens aan het ministerie. 

 

RWS CD stuurt het ontwerp KB samen met het Onteigeningsplan naar de gemeente, met 

het verzoek om het ontwerp KB met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen 

bij RWS CD indienen. RWS CD dient vervolgens binnen zes maanden het KB te verlenen. 

Wettelijk is niet geregeld binnen welke termijn RWS CD het verzoek in behandeling moet 

nemen. Er dient rekening gehouden te worden met een termijn van enkele maanden. Het 

KB geldt voor een periode van twee jaar. Nadat het KB is verleend kan de gemeente, indien 

alsdan nodig, de onteigeningsprocedure bij de rechtbank starten. In de gerechtelijke 

onteigeningsprocedure spreekt de rechter – kort gezegd – de onteigening uit en stelt de 

schadeloosstelling vast. Na betaling van het voorschot op de schadeloosstelling wordt het 

onteigeningsvonnis in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven, waardoor de 

eigendom overgaat op de onteigenaar c.q. de gemeente. Vervolgens vindt definitieve 

vaststelling van de schadeloosstelling plaats. 

BIJLAGEN  1. zakelijke beschrijving 

2. onteigeningslijst 

3. grondtekening 

4. projectietekening 

5. eigendomsinformatie 

6. belanghebbendenlijst. 
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A.Beuker   J. Franx 


