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lnformatie raad voortgang IKEA
VERZONDENO5 SFPz0ig

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang met betrekking tot de
ontwikkelingen rond IKEA.

Kort na de formele overdracht van de grond in Bospoort aan IKEA, heeft IKEA begin
2018 laten weten dat de internationale IKEA Group in haar mondiale
expansiestrategie nieuwe strategische keuzes heeft gemaakt: er komen geen

nieuwe grootschalige woonwarenhuizen meer bij in gebieden waar aleen ruime
dekking is. Voor Nederland betekende dit concreet dat de ontwikkelingen,
waa ronder Leiderdorp, werden stopgezet.
ln het kader van de optÍe om te komen tot zogenaamde stadswinkels (winkels
binnen stedelijk gebied), heeft IKEA de afgelopen periode de locatie Bospoort voor
een ontwikkeling voor de bediening van de randstad in gedachten gehouden.
lnmiddels is echter duidelijk geworden dat deze locatie hiervoor niet in aanmerking
zal komen.

Contractueel (derde addendum d.d. 20 december 20171is IKEA verplicht tot het
realiseren van de IKEA vestiging na het verkrijgen van:
L. de eigendom van de Locatie IKEA;

2. alle onherroepelijke vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen die
benodigd zijn voor de realisatie van het Project op de Locatie IKEA;

3. een Goedgekeurde lnvesteringsaanvraag (intern traject bij IKEA).

Verder is in dit addendum bepaald dat:
lndien de (opschortende) voorwaarden als genoemd onder t,2 en 3 in de hÍervoor
vermelde artikelen niet binnen 24 maanden na ondertekening van dit (derde)
addendum worden vervuld en de bouwplicht dientengevolge niet op IKEA komt te
rusten, dan treden Partijen met elkaar in overleg over de alsdan ontstane situatie.
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Nu het duidelijk is geworden dat IKEA geen Goedgekeurde lnvesteringsaaanvraag zal

krijgen voor de locatie Leiderdorp, en dus ook geen vergunningaanvraag zal kunnen
indienen, treedt aan het eind van dit jaar de situatie in werking dat "Partijen met
elkaar in overleg over de alsdan ontstane situatie".

Zowel IKEA als de gemeente willen niet wachten tot het eind van het jaar en hebben

afgesproken om nu samen te gaan verkennen hoe het beste invulling gegeven kan

worden aan deze afspraak, met als doel om snel te komen tot nieuwe functies voor
het gebied.

Ten aanzien van de tijdelijke invullingen hebben wij u in januari 2019 laten weten
dat IKEA de mogelijkheden voor een zonnepark heeft onderzocht, maar dat dit niet
haalbaar is gebleken.

ln aanvulling daarop heeft IKEA gekeken naar de optie om het gebied in te zaaien

met olifantsgras. Olifantsgras kan verwerkt worden tot biobrandstof of worden
gebruíkt als grondstof als vervanger van papier in verpakkingsmateriaal. De bodem

blijkt echter niet geschikt om (op rendabele wijze) olifantsgras te telen.
De inzet is nu om snel door te gaan naar een definitieve invulling, waardoor de
periode voor een tijdelijke invulling niet meer interessant lijkt.

Wij zullen u verder van de voortgang op de hoogte houden.

wethouders,

Driessen-Ja n

secreta burgemeester
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