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1- Is het mogelijk om het realiseren van de woningen en de supermarkt los te koppelen van het 

bestemmingsplan oude dorp gezien het feit dat deze al gecoördineerd zijn voorbereid en 

vastgesteld door de Raad? 

 

Nee, het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan is noodzakelijk voor de bouw 

van zowel de woningen als de supermarkt. De coördinatieregeling maakt het slechts mogelijk 

om de verschillende benodigde besluiten voor de ontwikkeling van het Amaliaplein met een 

supermarkt gezamenlijk voor te bereiden. Dat betekent dat de benodigde besluiten 

gelijktijdig ter inzage worden gelegd voor zienswijzen en na definitieve besluitvorming in het 

kader van beroep gelijktijdig worden behandeld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad 

van State. Hierdoor worden de besluiten die normaliter van elkaar verschillende 

voorbereidingsprocedures kennen, gestroomlijnd en in één procedure samengevoegd. Zou 

de coördinatieregeling niet worden gevolgd zou eerst het bestemmingsplan worden 

vastgesteld door de raad en kan daarna pas de omgevingsvergunning voor de supermarkt 

worden aangevraagd. Lidl heeft de gemeente verzocht de besluiten gecoördineerd voor te 

bereiden.  

 

2- Zijn, gezien het feit dat de verkeersituatie niet definitief is, en geen deel uitmaakt van het 

nieuwe bestemmingsplan; de gevolgen hiervan te overzien? 

Ja, deze zijn te overzien. Aangezien bij een bestemmingsplanprocedure dient te worden 

aangetoond dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk zijn en passen binnen wettelijke 

grenzen voor luchtkwaliteit en geluidsbelastingen. Voor het aspect verkeer dient aangetoond 

te worden dat de beoogde ontwikkeling niet zorgt voor een significante verslechtering van 

de verkeersafwikkeling. 

 

Het verkeersonderzoek van Movares heeft aangetoond dat er haalbare oplossingen mogelijk 

zijn om de verkeersafwikkeling te garanderen. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten voor 

een bestemmingsplan. Mocht er naar aanleiding van het aanvullende verkeersonderzoek 

gekozen voor een andere verkeerscirculatie dan dient ook te voldoen aan bovengenoemd 

criterium. 

 

 



3- Waar staat in de Verordening “Ruimte Zuid-Holland” dat de komst van de supermarkt in 

strijd is met deze Verordening? Is deze Verordening vastgesteld nadat de gemeente dit stuk 

grond verkocht heeft om te ontwikkelen als supermarkt? Zo, nee, waarom is er geen 

rekening mee gehouden met deze Verordening? 

 

Het bestemmingsplan is opgesteld op basis van artikel 2.1.4 lid c van de provinciale 

Verordening Ruimte 2014 (geconsolideerd, in werking per 29 juni 2018) dat stelt:  

 

“Lid 1 Detailhandel binnen de centra 

Een bestemmingsplan voorziet uitsluitend in nieuwe detailhandel op gronden: 

a. binnen of aansluitend aan een bestaande winkelconcentratie in de centra van steden, 

dorpen en wijken; 

b. binnen een nieuwe wijkgebonden winkelconcentratie in een nieuwe woonwijk; 

c. binnen een nieuwe goed bereikbare en centraal gelegen winkelconcentratie als gevolg 

van herallocatie.” 

De volledige verordening en toelichting op het artikel vindt u via 

https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/VRM/NL.IMRO.9928.Vr2014-

GC06?s=SAFt0YZkAU9_okWEREGTLA_TxAP5_4P4dPIAB&text-only#NL.IMRO.9928.Vr2014-

GC06/NL.IMRO.PT.s54802abd-a88b-4721-886b-870b556ce8c9 

 

Ter onderbouwing dat aan het vereiste van herallocatie als bedoeld in lid c wordt voldaan is 

naast het ambtelijk overleg met de provincie via het zogeheten bestuurlijk vooroverleg ex. 

3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening door Gedeputeerde Staten per brief bevestigd dat op de 

voorgestelde wijze (het in planologisch opzicht verplaatsen van de Oranjegalerij naar het 

Amaliaplein) wordt voldaan aan herallocatie. Zouden de bestemmingen van de Oranjegalerij 

ruimer worden ingestoken dan de nu opgenomen uitsterfregeling dan is geen sprake meer 

van herallocatie en dus strijdigheid met het provinciaal beleid. 

 

4- Waarom is er ook geen rekening mee gehouden met de Retailvisie Leidse Regio 2025 met de 

verkoop van dit stuk grond? 

 

De tenderprocedure voor de verkoop en bijbehorende ontwikkeling van de grond heeft in 

2013 plaatsgevonden, de Retailvisie Leidse Regio 2025 is in 2016 door uw raad vastgesteld. In 

de Retailvisie wordt (evenals in de voorgaande Gemeentelijk detailhandelsbeleid Leiderdorp 

2012-2016) juist wel rekening gehouden met de vestiging van een supermarkt op deze 

locatie. Hiermee wordt ook door de regio bevestigd dat vestiging van een supermarkt past 

binnen de regionale doelstellingen voor detailhandel. Ook is hier in vastgesteld dat de 

Oranjegalerij buiten de detailhandelsstructuren ligt.  

 

5- Waarom moet de ontwikkeling van het Amaliaplein ten koste gaan van de kleine 

ondernemers in de wijk? 

De zittende ondernemers in de Oranjegalerij kunnen hun huidige bedrijfsvoering gewoon 

voortzetten. 

 



6- Wat zijn de mogelijke beperkingen in de beleidsruimte van het te volgen IVVP wanneer we 

dit bestemmingsplan nu vaststellen? 

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Mobiliteitsplan (voorheen IVVP). De 

verkeersonderzoeken die voor Bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp zijn 

en nog worden uitgevoerd worden als input gebruikt voor dit nieuwe Mobiliteitsplan. 

 

7- Op de tekening is niet duidelijk waar de bevoorrading zal plaatsvinden en hoe dat effect 

heeft op het verkeer/ de verkeersveiligheid. Kan het college hier meer informatie over deze 

kwestie geven? 

Bevoorrading van de supermarkt zal inpandig plaatsvinden. De inrit hiervan is gelegen aan de 

Ericalaan en de uitrit is via Amaliaplein en vervolgens de Willem-Alexanderlaan. Door middel 

van rijcurves wordt bij het nog te ontwikkelen ontwerp rekening gehouden met 

verkeersveilige inpassing. Dit behoort echter tot de uitwerking van de ontwikkeling en valt 

buiten het juridisch-planologisch kader van een bestemmingsplan. 

 

8- Het is ons niet duidelijk waarom de MER niet nodig is voor dit bestemmingsplan. Kan het 

college meer toelichting hierop geven? 

 

Uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage volgt dat de raad voor deze 

ontwikkeling dient te beoordelen of het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) 

nodig is. Uit de zogenaamde m.e.r.-beoordeling en de milieuonderzoeken die bij het 

bestemmingsplan zijn opgenomen volgt dat een MER niet noodzakelijk is. De raad dient over 

het niet opstellen van een MER echter expliciet te besluiten. Vandaar dat in het raadvoorstel 

een beslispunt is opgenomen. 

 


