
Tijdspad ontwikkeling zwembadlocatie 

Tijdens de commissie Ruimte op 24 april 2012 is door raadsleden gevraagd naar een planning voor 

de ontwikkeling van de zwembadlocatie. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van de 

gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan en omgeving. 

Voorwaarden voor de start van het project 

Na vaststelling van de gebiedsvisie vormen de daarin opgenomen scenario’s de basis voor de 

ontwikkeling van de locatie. De vaststelling van de gebiedsvisie is dan ook de eerste voorwaarde 

voor de start van dit proces. 

Daarnaast is het planproces nog van drie andere zaken afhankelijk: 

1. Detailhandelsbeleid 

In het detailhandelsbeleid wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende scenario’s zoals deze 

vorig jaar in de detailhandelsstructuurvisie zijn opgenomen voor de bediening van Leiderdorp-Zuid. 

Binnen het beleid wordt daarmee de basis gelegd voor de ontwikkeling van een supermarkt op de 

zwembadlocatie. (of niet, als gekozen wordt voor uitbreiding van de oranjegalerij) 

De vaststelling van het detailhandelsbeleid is gepland op 2 juli. (Op 14 juni wordt de regionale 

detailhandelsvisie vastgesteld. deze kan de planning nog beïnvloeden.) 

2. Oranjegalerij 

In het afgelopen jaar is door ondernemers en eigenaren van de oranjegalerij onderzocht of het 

haalbaar is om de oranjegalerij uit te breiden zodat daar een volwaardige buurtsuper kan worden 

gerealiseerd. Tot nu toe heeft dat niet tot een (financieel en ruimtelijk)  haalbaar plan geleid. 

Voordat kan worden gestart met de uitwerking van een supermarktvariant voor de zwembadlocatie 

zullen betrokken partijen uitsluitsel geven over de haalbaarheid van uitbreiding van de oranjegalerij. 

Het is tenslotte het een of het ander. 

Uitsluitsel over de oranjegalerij is te verwachten tussen 1 juni en 1 juli. 

3. Positie Bohemen 

De wijze waarop de zwembadlocatie in de markt kan worden gezet is mede afhankelijk van de vraag 

of de locatie deel uitmaakt van de overeenkomst tussen gemeente en Bohemen. 

Hierover worden gesprekken gevoerd met Bohemen. Voor 1 juli kan dit opgehelderd zijn. 

Het project kan dus op z’n vroegst in juli 2012 worden gestart. 



Planning vanaf de start van het project 

Voor het project wordt een projectplan gemaakt. In het projectplan wordt aandacht besteed aan de 

ruimtelijke en financiële kaders en tevens een keuze gemaakt voor de wijze van aanbieding (Eur. 

aanbesteding, tender e.d.) 

Uitgaande van de begindatum 9 juli 2012: 
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1
 De planning verondersteld dat geen raadsbesluiten nodig zijn tenzij expliciet aangegeven. Tussenproducten 

gaan ter kennisname naar de raad. 

2
 Om de vergunningprocedure te versnellen is het nodig om voorafgaand aan de vergunningaanvraag op basis 

van een VO/DO het plan aan te merken als een project waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig 

is. 


