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Op bladzijde 16 staat t.a.v. de ontwikkeling rondom Amaliaplein: “Op verzoek van de nieuwe coalite doen 
we in 2018 aanvullend verkeersonderzoek naar mogelijke andere verkeersoplossingen (€ 50.000).”

1. Wat is precies de scope van dit onderzoek?

Antwoord:
Zie brief van 10 september, met kenmerk Z/18/067812/129585

2. Hoe staat dit onderzoek in relatie tot het nieuwe IVVP?

Antwoord:
Resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het nieuwe mobiliteitsbeleid, dit is 

conform het Coalitieakkoord.

Op bladzijde 31 staat t.a.v. de komst van IKEA naar Leiderdorp: “De dag na deze raadsvergadering ontving  
de gemeente een brief van het woonwarenhuisconcern, waarin staat dat de investeringsaanvraag niet is 
goedgekeurd door gewijzigde expansiebeleid. Uit deze brief blijkt dat er geen grootschalig 
woonwarenhuis komt in Leiderdorp.”

3. Indien IKEA definitief niet naar Leiderdorp komt, wat betekent dat voor het maximaal aantal m2 
aan retail in Leiderdorp? Welke gevolgen heeft dat, bijvoorbeeld voor de ondernemers op de 
Oranjegalerij?

Antwoord:
IKEA heeft van de gemeente een perceel grond gekocht met een bepaalde bestemming: “perifere 
detailhandelsvestigingen met een maximale verkoopvloeroppervlakte van 14.500 m² en een 
brutovloeroppervlakte van 22.000 m²”. In de definities is dat beperkt tot “Detailhandel in 
woninginrichting en meubelenbranche”.
Indien IKEA definitief geen doorgang vindt, zal in overleg met IKEA nader gekeken moeten worden 
naar een alternatieve invulling. Het is niet ondenkbaar dat provincie en/of regio in dat geval de 
meters detailhandel in dit gebied ter discussie zullen stellen in het kader van de afgesproken 
vermindering van meters PDV.
Deze eventuele discussie over de IKEA meters heeft geen invloed op de discussie over de 
Oranjegalerij. Daar is geen sprake van PDV meters (actielijn C uit de regionale retailvisie), maar 



van reguliere detailhandel (winkelcentra buiten de reguliere detailhandelsstructuur (actielijn B uit 
de regionale retailvisie). Die lijnen zijn niet onderling uitwisselbaar.


