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Geachte raadsleden,

Afgelopen woensdagavond 10 december was er een tweede gezamenlijke bijeenkomst van
raadsleden uit Zoetenlvoude, Oegstgeest, Leiderdorp, Katwijk, Voorschoten en Leiden over de
retailvisie van de Leidse regio. Omdat niet iedereen van u hierbij kon zijn en ook naar
aanleiding van vragen die avond, sturen wij u hierbij informatie over het proces van de
retailvisie Leidse regio en de kaders die wij voor deze retailvisie hanteren.
Deze brief is gelijktijdig verstuurd aan alle betreffende raadscommissies van de deelnemende
gemeenten.

Eind 2013 heeft uw raad de economische agenda voor de Leidse regio vastgesteld. De
agenda is een gezamenlijke aanpak van overheden, ondernemers en onderzoeks- en
onden/vijsinstellingen in inmiddels zes gemeentes (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk,
Voorschoten en Zoetenlvoude) om de economie in onze regio te stimuleren.

Als onderdeel van deze economische agenda Economie071 zijn de gemeenten in de Leidse
regio samen met ondernemers (retail en vastgoedeigenaren) bezig met het opstellen van een
Retailvisie voor de Leidse regio.
Bestedingspatronen veranderen, er wordt steeds meer aangekocht via internet en een
beperkt aantal winkelcentra houdt of veniverft een (boven)regionale functie. Scherpe focus en
keuzes in de detailhandelstructuur en vernieuwing van concepten zijn nodig om het
winkelaanbod van de Leidse regio toekomstbestendig en concurrerend te maken of te
houden. Ook de provincie daagt de Leidse regio uit om een retailvisie te maken die
toekomstbestendig is en rekening houdt met de trends en ontwikkelingen.

Namens de stuurgroep Economie 071 zijn Robert Strijk (wethouder economie in Leiden) en
Erna Kortlang (voorzitter ondernemerskoepel Stichting Ondernemend Leiden)
opdrachtgevers. Deze visie willen we rond de zomer van 2015 integraal aan de raden van de
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gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten en Zoetenlvoude
voorleggen. Voordat dit besluitvormingsproces start, willen we de eindversie al aan de raden
en ondernemers presenteren.

Inmiddels hebben we twee gezamenlijke raadsbijeenkomsten met u over de retailvisie gehad.
Op 2 september heeft u van een retail-expert de trends en ontwikkelingen kunnen horen en is
het proces van de retailvisie op hoofdlijnen geschetst. Tijdens de gezamenlijke
raadsbijeenkomst op 10 decemberjl. zijn raadsleden uit de Leidse regio bijgepraat over de
oogst tot nu toe en hebben raadsleden input gegeven.
Daarnaast heeft er een Zomeravondgesprek in kasteel Oud Poelgeest tussen bestuurders en
ondernemers plaatsgevonden en een workshop met ondernemers over de hoofdwinkelcentra
in de Leidse regio. ln februari wordt een tweede workshop met ondernemers georganiseerd.
ln maart willen we de visie gereed hebben.
Op de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 10 december gaf u aan het nuttig te vinden om een
gezamenlijke bijeenkomst te hebben met raden en ondernemers samen over de retailvisie.
Wij gaan dit meenemen in het proces. Wilt u meer weten over het proces van de Retailvisie
Leidse regio, dan kun u dit vinden op: www.eco,nomie071.nl/retailvisie.

Voor het opstellen van de retailvisie hanteren wij een aantal kaders. Deze zijn voortgekomen
uit het Zomeravondgesprek in kasteel Oud Poelgeest. Daar hebben de wethouders Economie
uit de Leidse regio1met retailers en vastgoedeigenaren gesproken over de opgave voor de op
te stellen retailvisie. Uit de opbrengst van deze avond hebben wij onderstaande kaders
gedestilleerd die wij hanteren voor het opstellen van de retailvisie.

o De consument staat centraal. De motivatie van consumenten achter het koopgedrag is
daarmee een belangrijk bepalende factor bij de verdere profilering van winkelcentra en
het winkellandschap in de Leidse regio;

0 Voorschotenaren, Leiderdorpers, Zoetewoudenaren, Oegstgeestenaren, Katvvijkers en
Leidenaren moeten nu én in de toekomst goed terecht kunnen bij winkels voor zowel
dagelijkse goederen als niet dagelijkse goederen. Om deze toekomstvastheid te borgen
en investeringen los te maken willen de zes gemeenten in de Leidse regio voor
retailsector helder maken waar wat wel en niet mag. Creëer perspectief voor alle
(winkel)gebieden (met het besef dat er een overschot is aan m2). Identificeer kansen
en anticipeer op trends i.p.v. het beschermen van wat er nu ís. Houdt daarbij ook in het
oog wat er zou gebeuren met een winkelgebied bij ongewijzigd beleid;

ø De visie stellen we samen met onze buurgemeenten op, omdat we het als een feit
ervaren dat onze inwoners - de consument- voor hun dagelijkse boodschappen en
winkelen deze Leidse regio als één gebied ervaren;

ø We streven naar zoveel mogelijk draagvlak van ondernemers, vastgoedpartijen en
gemeenten. Daarom stellen we de retailvisie samen met retail- en
vastgoedondernemers op;

ø We streven naar uniforme kaders in de gehele 071 regio. De visie bevat heldere en
eenduidige beleidsafspraken én tegelijk ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven ondernemers (“een kompas maar geen tom-tom”);

1 Katwijk had zich op dat moment (9 juli 2014) nog niet aangesloten bij de Economische Agenda Leidse
regio.
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Stuur eerder door het stimuleren van ontwikkelingen die passen bij gewenste
onderscheidende karakter van een winkelgebied dan door regels en verboden;
De visie moet makkelijk uit te leggen zijn aan de mensen op straat, de col|ega's in de
raad en de achterbannen van winkeliersverenigingen; dus een kernachtig verhaal op
hoofdlijnen;
De visie moet realiseerbaar zijn en uitnodigen tot actie;
De doelen moeten meetbaar en te evalueren zijn;
Voonuaarden om tot uitvoering te komen moeten vooraf worden ingevuld: dus
capaciteit voor regie en middelen om ontwikkelingen en transformaties in
winkelgebieden op gang te brengen.

Dit zijn de kaders die ondernemers en bestuurders van belang achten voor een gedegen en
gedragen retailvisie. Deze visie is een coproductie met ondernemers. Op sommige kaders
leggen ondernemers meer nadruk, andere zijn meer relevant voor gemeenten. Maar beiden
delen we het uitgangspunt dat de consument voorop dient te staan.

Wilt u als raadslid andere kaders of aanvullingen hierop, stip dit dan bij ons aan. Dit kan
vanzelfsprekend ook door agendering in de raadscommissie. Wethouder Wassenaar zal dit
vervolgens meenemen naar de Stuurgroep 071 en inbrengen in het proces van de retailvisie
Leidse regio.

Rest ons te zeggen dat we met een breed gedragen en energiek proces met veel partijen
bezig zijn om deze retailvisie op te stellen. Wij kijken met vertrouwen uit naar de uitkomst
hiervan.
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