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1. A. Heeft mijn fractie de wijziging van het bestemmingsplan goed begrepen dat als na vaststelling 

van het bestemmingsplan een ondernemer verdwijnt op de Oranjegalerij (bijv. een fietsmaker) en 

er heeft een andere ondernemer (bijv. een slager) interesse om het pand over te nemen, dat dit 

dan niet mogelijk is? (omdat alle bestaande detailhandelsbestemmingen een specifieke 

bestemming krijgen, waardoor het een uitsterfregeling is voor bestaande ondernemers). 

Ja, dat heeft uw fractie juist begrepen. 

B. Indien het antwoord op vraag A) ja is: Waarom heeft het college niet gekozen voor een lichtere 

variant, namelijk alle panden die nu door ondernemers in gebruik zijn als detailhandel 

beschikbaar te houden voor detailhandel, waardoor enerzijds detailhandel niet uitbreidt, maar 

anderzijds er wel nieuwe ondernemers kunnen terugkomen als een ondernemer stopt? 

In een dergelijke opzet wordt het totale aantal detailhandelsmeters in héél Leiderdorp door 

realisatie van Lidl wél groter. Dit is in strijd met de provinciale verordening ruimte waarin wordt 

gesteld dat geen uitbreiding van detailhandel buiten de bestaande winkelcentra mag 

plaatsvinden, tenzij sprake is van herallocatie. Om dit planologisch te bewerkstelligen moeten de 

detailhandelsmeters van de Oranjegalerij worden wegbestemd. Dit hoeft echter niet direct, 

bestaande winkelvestigingen mogen blijven voortbestaan via de uitsterfregeling. 

2. In welke mate heeft het college in haar voorstel voor een nieuw bestemmingsplan en het 

beperken van de detailhandelsmogelijkheden op de Oranjegalerij de trend dat ouderen langer 

thuis wonen meegewogen in haar voorstel voor een nieuw bestemmingsplan, en zo ja, hoe is dat 

in het voorstel terug te lezen? 

Met het vaststellen van het bestemmingsplan en het realiseren van de nieuwe supermarkt wordt 

juist invulling gegeven aan het doel om (ook voor ouderen) een langdurige hoogwaardige 

wijkvoorziening voor dagelijkse boodschappen te realiseren. In de afgelopen 10-15 jaar is juist 

gebleken dat dat niet mogelijk is op de Oranjegalerij. Het bestemmingsplan biedt overigens nog 

steeds ruimte voor een zogenaamde gemakswinkel. 

3. A) Kan een stuk van de provincie worden toegevoegd waaruit blijkt dat noodzakelijk is voor hen 

dat in ruil voor de komst van een supermarkt op het Amaliaplein de detailhandelsbestemming op 

de Oranjegalerij bijna geheel verdwijnt? 



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 (zie separaat meegestuurde 

bijlage) 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. 

 

B) Wat levert het schrappen van detailhandelsbestemming van losse panden in Leiderdorp 

op, waar al (lang) geen detailhandel meer zit, en is dat voldoende om aan de eis van de provincie 

tegemoet te komen. 

Dit maakt al onderdeel uit van de huidige bestemmingsplanwijziging. Enkel het schrappen van de 

detailhandelsbestemming van deze panden  is niet voldoende om aan de eis van de provincie 

tegemoet te komen. 

4. In het rapport van Movares over de verkeerssituatie worden onder 6.2 en 6.3 twee scenario’s 

geschetst, de ene gaat uit van volledige afsluiting van de Ericalaan, de andere van 

éénrichtingsverkeer. Bij de variant van volledige afsluiting wordt als nadeel sluipverkeer via de  

Hoofdstraat genoemd. Dat nadeel wordt niet genoemd bij éénrichtingsverkeer, de huidige 

voorkeursoplossing. Maar ook dan is het risico op sluipverkeer van doorgaand verkeer vanuit 

Koudekerk en Alphen over de Hoofdstraat toch ook groot, omdat ze  niet langer de Ericalaan 

kunnen nemen? 

Dit risico is kleiner dan bij volledige afsluiting omdat bij de variant eenrichtingsverkeer goede en 

snellere doorstroming mogelijk is via de Simon Smitweg dan wel via de Ericalaan. Daardoor is de 

omrijbeweging via de Hoofdstraat voor de meeste bewegingen een minder voor de hand liggend 

alternatief.  

En is overwogen om in combinatie met de door Movares voorgestelde variant de Doesbrug af te 

sluiten voor autoverkeer? 

Nee, in het aanvullend onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, wordt bekeken welke eventuele 

maatregelen getroffen kunnen worden als blijkt dat het verkeer op de Hoofdstraat 

onaanvaardbaar toeneemt. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan naar het aandeel 

doorgaand verkeer (zowel lokaal in interlokaal) dat als input wordt gebruikt voor het op te stellen 

nieuwe mobiliteitsplan. 



Als gevolg van het coalitieakkoord wordt voor een andere variant verkeerskundig onderzoek 

gedaan dan de door Movares voorgestelde variant. Welke andere variant wordt onderzocht? 

Zoals wij in onze raadbrief (Z/18/067812/129585, d.d . 10 september 2018) al schreven gaan wij 

voor het aanvullende verkeersonderzoek de volgende varianten en vraagstukken laten 

onderzoeken:  

• De variant 2-richtingen Simon Smitweg (t.h.v. Gemeentehuis) en 2-richtingen Ericalaan én de 

variant 2-richtingen Simon Smitweg (t.h.v. Gemeentehuis) en 1-richting Ericalaan.  

• Hoe groot is het aandeel doorgaand verkeer (afkomstig van zowel binnen als buiten 

Leiderdorp) waarmee een inschatting gemaakt kan worden of maatregelen buiten Leiderdorp 

effect op de lokale verkeerssituatie hebben?  

• Tevens wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn voor de Hoofdstraat als bij de 

monitoring van de ingevoerde verkeersstructuur mocht blijken dat deze route veelvuldig door 

doorgaand verkeer wordt gebruikt. 

 


