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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 29 september 2015  

Onderwerp:  Raadsvoorstel mbt gebiedsvisie 

A4-zone Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00667D99AB* 

Beslispunten 

1. De Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp vast te stellen, met als belangrijkste punten voor 

nadere uitwerking: 

- het is een gezamenlijk product van ondernemers en vastgoedeigenaren van de A4-

zone Leiderdorp en de gemeente Leiderdorp; 

- functioneel ligt de nadruk op publieksgerichte functies die het thematische 

gebiedsprofiel versterken. Enkele thema’s zijn: zorg (health & care), wonen (home & 

living), zakelijke voorzieningen, doelgerichte horeca-leisure (enjoy, eat & stay), snelweg-

gerelateerd, pick up, P&R (traffic & equip) en public space; 

- shared space wordt bij de inrichting van het openbaar gebied gehanteerd als 

ontwerpprincipe, waarbij de auto’s te gast zijn; 

- de mogelijkheid van het aanbrengen van een nieuwe brug over de Dwarswatering om 

een verbinding te leggen tussen de gebieden; 

-  het benutten van de Dwarswatering als unique selling point; 

- vasthouden aan het regionale beleid (Retailvisie Leidse regio) dat de A4-zone de 

doelgerichte locatie waar het woninginrichtingaanbod van de regio zoveel mogelijk op 

WOOON/Ikea wordt geconcentreerd; 

- Het eventueel niet meer inzetten op de plancapaciteit van 15.000 m2 aan kantoren en 

6.000 m2 aan bedrijven in de A4-zone, indien andere functies haalbaar blijken. 

2. Het uitvoeringsplan wordt voor de zomer 2016 ter vaststelling aangeboden, waarin is 

uitgewerkt: 

           - de wijze hoe de gemeente invulling geeft aan de lobby naar de Leidse regio (i.k.v.  

           Retailvisie Leidse regio) en de provincie Zuid-Holland; 

           - het draagvlak onder ondernemers en eigenaren in de uitvoering van de ambities en  

           actiepunten, inclusief de financiële haalbaarheid van de ambities en een verdeling van  

           kosten (gemeente vs. ondernemers/vastgoedeigenaren). 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente heeft samen met de (verenigde) ondernemers en (verenigde) 

vastgoedeigenaren van de A4-zone Leiderdorp (gebied Ikea-WOOON-vitaliteitsboulevard) 

de opdracht gegeven aan adviesbureau Seinpost/OeverZaaijer om een gebiedsvisie op te 

stellen. Het doel van deze gebiedsvisie is om het toekomstperspectief voor de A4-zone 

helder te krijgen en de juiste koers te bepalen voor het gebied. De gebiedsvisie zal 

fungeren als een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.  Een concreet 

actieprogramma is de volgende stap, waarbij ook diepgaander naar de (financiële) 

haalbaarheid gekeken gaat worden.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In december 2013 is het Economisch beleid 2014-2020; Ondernemend Leiderdorp 

door uw gemeenteraad vastgesteld. Een van de speerpunten van dit beleid is om van de 

A4-zone Leiderdorp een economische toplocatie in de Leidse regio te maken.  

In juni 2014 hebben we alle ondernemers en vastgoedeigenaren van het gebied 

uitgenodigd. Tijdens dit overleg heeft de portefeuillehouder economische zaken hen 

uitgenodigd voor een gezamenlijke aanpak tussen ondernemers en gemeente om de 

potentie van het gebied te verzilveren. Uitgesproken is dat er gezamenlijk opgetrokken 

moet worden om:   

- de leegstand te verminderen door aanvullende functies toe te staan; 

- meer eenheid in het gebied te krijgen (één economische zone); 

- de openbare ruimte toegankelijker en aantrekkelijker te maken. 

 

Naar aanleiding van deze plenaire vergadering is een werkgroep geformeerd, bestaande 

uit de Vereniging Promotie WOOON, NSI (als vertegenwoordiging van eigenaren van 

WOOON), Autogrill/Tulip Inn, McDonalds, Bohemen, de Leiderdorpse 

Ondernemersvereniging, Alrijne Zorggroep en de gemeente Leiderdorp.    

De werkgroep heeft een business plan opgesteld. Op basis daarvan is bij een drietal 

adviesbureaus offerte opgevraagd voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op adviesbureau Seinpost/OeverZaaijer. Een aantal 



Pagina 3 van 9 Versie Nr.2 

Registratienr.: Z/14/005521/36936    Agendapunt 5 

 2015  raadsvoorstel    

ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben een financiële bijdrage 

geleverd voor de inhuur van het extern bureau. Deze gezamenlijke financiering benadrukt 

het vertrouwen in de samenwerking en in het project.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Voorliggende ambitie is verankerd in het project LAB071, het onderzoek naar de 

bereikbaarheid van de Leidse regio. In het Ambitiedocument LAB071 (d.d. 26 juni 2013) 

zijn de economische gebieden en de toplocaties van de regio vastgesteld. Een van de 

economische toplocaties is de A4-zone Leiderdorp.  

 

In december 2015 wordt aan uw raad de Retailvisie Leidse regio voorgelegd ter 

vaststelling (de versie die voor inspraak open staat, is te vinden op 

www.economie071.nl/retailvisie). In deze Retailvisie wordt ingezet op sterke en compacte 

winkelgebieden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen dagelijkse 

boodschappencentra, recreatieve centra en doelgerichte centra. WOOON/Ikea, als 

onderdeel van de A4-zone, behoort tot de doelgerichte centra; de nieuwe benaming voor 

de pdv-locaties.  

 

De ambities uit voorliggende gebiedsvisie zijn in de Ruimtelijke Structuurvisie (RSV) 

opgenomen. Deze RSV  wordt eveneens in december 2015 aan u aangeboden ter 

vaststelling. 

 

Aangezien de Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp niet alleen een ruimtelijk-economische 

component heeft, maar juist een bredere invalshoek kent, is er samenhang met de 

volgende beleidsvelden: 

- Verkeer; 

- Groen en water; 

- Recreatie 

- Openbare ruimte; 

- Externe veiligheid. 

 

2 Beoogd effect 

Het benutten van de potentie van de A4-zone Leiderdorp op het gebied van zorg en 

regionaal woonthemacentrum, versterkt met op experience gerichte aanvullende 

http://www.economie071.nl/retailvisie
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verblijfsfuncties. Er wordt ingezet op kwaliteit, synergie en samenhang tussen de huidige 

functies en meer samenwerking tussen gebruikers, vastgoedpartijen en de gemeente 

Leiderdorp. 

 
3 Argumenten 

2.1 Een gebiedsvisie is een eerste stap in de realisatie van de ambitie 

Teruglopende omzetten en bezoekersaantallen, toenemende leegstand en een gesloten 

uitstraling maken het voor ondernemers/vastgoedeigenaren urgent om samen met de 

gemeente een gebiedsvisie op te stellen. Voor de gemeente is een veilige en leefbare 

openbare ruimte van belang om bedrijven (en dus werkgelegenheid) en bezoekers aan te 

trekken.   

 

2.2 De A4-zone Leiderdorp heeft bijzondere kwaliteiten en deze moeten worden benut 

De combinatie van functies maakt de A4-zone Leiderdorp uniek. Het is een langgerekte 

economische zone met een verscheidenheid aan (perifere) detailhandel, kantoren, horeca, 

zorg en een hotel. De potentie van het gebied, mede door de vestiging van Ikea, is groot. 

Deze retailer trekt naar schatting jaarlijks 1.500.000 bezoekers en heeft een aantrekkende 

werking op nieuwe retailers. Op dit moment staat het verblijf van de consument niet 

centraal, is er geen ruimtelijke en functionele verbinding tussen de deelgebieden en de 

Dwarswatering wordt onbenut. Zaken die vragen om een aanpak. De voorliggende 

Gebiedsvisie bevat voorstellen hiertoe.  

 

In deze Gebiedsvisie staat de consument en het verblijfsklimaat centraal. Mensen moeten 

worden verleidt om er te verblijven. De uitdaging is om vanuit deze gedachte een 

aantrekkelijk klimaat te creëren waar bestaande functies worden aangevuld met nieuwe 

functies, bijvoorbeeld met horeca en leisure. Ook moet er gezocht worden naar synergie 

en verbindingen, zowel ruimtelijk als functioneel. De beschikbare vrije kavels (Vierzicht) 

vormen hiertoe een belangrijke schakel, evenals de Dwarswatering. Deze doorgaande 

vaarroute biedt de mogelijkheid om ter hoogte van de A4-zone een nieuwe markt aan te 

boren, namelijk die van waterrecreatie (horeca, terras aan het water, aanlegsteigers voor 

bootjes, enz.).   

 

2.3 Samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente is essentieel 
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De samenwerking tot nu toe tussen de (verenigde) ondernemers, (verenigde) 

vastgoedeigenaren en gemeente is constructief. Vanuit een positieve grondhouding is de 

samenwerking gestart en we zijn verheugd dat er een gezamenlijke visie is opgesteld 

waarin een ambitie staat die door de verschillende partijen wordt omarmd.  

 

Van belang is dat de visie daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Zowel ondernemers/ 

vastgoedeigenaren als de gemeente hebben een verantwoordelijkheid hierin: (1) 

vastgoedeigenaren moeten bereid zijn om te investeren (functioneel), (2) de gemeente op 

planologisch gebied en met regelgeving/procedures en (3) er ligt een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid op het openbaar terrein, bijvoorbeeld (investering voor) een 

brugverbinding over de Dwarswatering. 

 

Voor de langere termijn is het wenselijk dat de ondernemers/vastgoedeigenaren zich 

verenigen in bijvoorbeeld een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Een BIZ maakt het 

namelijk mogelijk om gezamenlijk te investeren om specifieke doelen te realiseren in het 

gebied.   

 

2.4 De Retailvisie Leidse regio is het regionale beleidskader voor op het gebied van 

(perifere) detailhandel en aansluiting hierop is van belang 

Ondanks dat de Retailvisie Leidse regio pas in december aan uw wordt aangeboden ter 

vaststelling, heeft de versie van Economie071 ter inspraak gelegen (tot en met 4 

september) en wordt het bestuurlijk besluitvormingstraject voorbereid.  

 

Vooruitlopend op deze bestuurlijke vaststelling, kunnen wij u meegeven dat er aansluiting 

is gezocht met de Gebiedsvisie A4-zone om de lokale ambities regionaal te verankeren. In  

de Retailvisie Leidse regio en bijbehorende Oplegnotitie (versie inspraak, d.d. 24 juni 

2015) is het volgende opgenomen ten aanzien van de  doelgerichte centra (’t Heen, 

Baanderij, WOOON, Rijneke Boulevard, Lammenschansweg):  

- het verminderen van het aantal vierkante meters detailhandel; 

- het behoud van het doelgerichte karakter van het winkelgebied; 

- een complementair aanbod van de doelgerichte locaties waardoor locaties elkaar 

versterken in plaats van elkaar beconcurreren; 

- het versterken van het winkelgebied door brancheverruiming, mits: 

o het niet gaat om levensmiddelen, mode of textiel; 
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o het groter is dan 1.000 m2; 

- het versterken van het winkelgebied door het toevoegen van leisure-activiteiten. 

 

De locatie Lammenschansweg wordt buiten de detailhandelsstructuur 2025 gelaten.  

 

En specifiek over WOOON/Ikea wordt het perspectief geschetst: 

- de komst van Ikea is een grote kans en gaat voor een belangrijk gedeelte de  

positionering van het gehele gebied bepalen; 

- Door winkelen te combineren met bijvoorbeeld een bioscoop, speciale  

horeca of zorgvoorziening wordt de aantrekkelijkheid van het gehele gebied vergroot; 

- Er zal geïnvesteerd moeten worden in passende openbare ruimte, goede  

bereikbaarheid en een goede verbinding tussen Ikea en de overige voorzieningen. 

 

Gelet op bovenstaande uitgangspunten over de doelgerichte locaties kan worden 

geconcludeerd dat het perspectief dat wordt geboden in lijn is met de ambitie die in de 

Gebiedsvisie A4-zone is verwoord. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 Regionaal draagvlak is noodzakelijk 

Is er geen draagvlak in de regio om de Gebiedsvisie uit te kunnen voeren, dan is het 

toekomstperspectief erg ver weg. We hebben de regio vroegtijdig in kennis gesteld van 

onze ambities voor de A4-zone, omdat we het belangrijk vinden om vooraf regionaal af te 

stemmen in plaats van achteraf initiatieven in de kiem te laten smoren. Door de regio is 

nog geen uitspraak gedaan over de Gebiedsvisie, omdat eerst de Retailvisie vastgesteld 

moet worden.  

Tegenstrijdigheden tussen Retailvisie en Gebiedsvisie hebben we daarom zoveel mogelijk 

voorkomen om de uitvoerbaarheid kansrijk te houden.  

  

1.2 Stringente beleid van de provincie houdt economische ontwikkelingen tegen 

De behoefteraming die in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-

Holland is opgenomen, biedt geen ruimte voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. Er 

moet fors geschrapt worden in het aantal m2 en de Ladder van Duurzame Verstedelijking 
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moet worden toegepast. Tegelijkertijd roept de provincie de regio’s op om een 

detailhandelsvisie op te stellen dat voldoet aan provinciale behoefteraming.  

De Retailvisie Leidse regio stelt de consument centraal stelt en de provincie gaat uit van 

“cijfers/vierkante meters”, niet locatie gedifferentieerd. Dat leidt tot verschil van inzicht. 

Daar waar de provincie zich op het standpunt stelt dat ontwikkelingen niet mogelijk zijn, 

wordt vanuit de “consument centraal” juist wel ontwikkelingen mogelijk geacht. Hierover 

wordt de discussie voortgezet, zowel op lokaal als op regionaal niveau (Leidse regio).  

 

Naast negatieve marktruimte voor detailhandel moet ook de kantorenvoorraad worden 

verminderd. Bij alternatieve oplossingen kan de kantorenlocatie Vierzicht (15.000 m2) 

mogelijk anders ingevuld worden. In dat geval draagt functiewijziging positief bij aan het 

provinciaal kantorenbeleid en past in de provinciale opgave. 

 

1.3 Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente moeten bereid zijn om te 

investeren  

In het geval de ondernemers en vastgoedeigenaren niet bereid zijn om de nodige 

investeringen te doen, dan wordt het gewenste effect niet bereikt.  

Daarom is het belangrijk dat er draagvlak is. Om die reden is een Letter of support 

toegestuurd naar alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de A4-zone. Dit zijn circa 75 

partijen. Gevraagd is om commitment te geven op de Gebiedsvisie. De ondertekende 

Letters of support zijn als bijlage toegevoegd.  

Voor de uitvoeringsfase zullen ambassadeurs van het gebied worden benoemd die de 

visie zullen uitdragen en als aanspreekpunt voor andere ondernemers/vastgoedeigenaren 

zullen fungeren.  

  

De gemeente heeft toegezegd de gebiedsvisie bestuurlijk te laten vaststellen en binnen de 

geldende wet- en regelgeving verlenen wij medewerking in de uitvoering. Daarnaast treden 

wij in overleg met de gemeenten in de Leidse regio en de provincie om bij hen draagvlak te 

krijgen. Bijvoorbeeld in het kader van de Retailvisie Leidse regio.  

 

5 Duurzaamheid 

In de gebiedsvisie wordt rekening gehouden met een duurzame invulling van de openbare 

ruimte. Voorbeelden hiervan zijn shared space, het terugbrengen van leegstaande panden 
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door andere functies toe te staan en het gebruik van duurzame materialen in de openbare 

ruimte.  

 

6 Communicatie en participatie 

Voorliggende Gebiedsvisie is een samenwerking tussen ondernemers/eigenaren en de 

gemeente Leiderdorp. Eerder in het voorstel is beschreven dat draagvlak van private 

partijen, de gemeenten in de Leidse regio en de provincie noodzakelijk is om de 

Gebiedsvisie uit te kunnen voeren. Bij de lopende trajecten, zoals de Retailvisie Leidse 

regio en de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie, worden de ambities van de 

Gebiedsvisie ingebed. Daarnaast stelt de werkgroep een uitvoeringsstrategie op, waarin 

communicatie en participatie centraal staan. Ook zal er aandacht zijn voor de taken van de 

gemeente en die van de ondernemers en eigenaren.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het opstellen van de Gebiedsvisie is gefinancierd door zowel (verenigde) ondernemers, 

(verenigde) vastgoedeigenaren en de gemeente (begroting programma 5). 

 

Adviesbureau Seinpost/OeverZaaijer hebben we gevraagd om een indicatie van de kosten 

en opbrengsten te geven. Bijgevoegd treft u een inschatting aan. Nadrukkelijk moet 

worden opgemerkt dat dit een globale inschatting betreft. In de fase van de uitvoering zal 

een nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de specifieke kosten en opbrengsten van 

de te nemen maatregelen.  

Bij de nadere uitwerking zal gekeken moeten worden naar de financieringsmogelijkheden 

van (her)ontwikkelingen en investeringen, bijvoorbeeld via de oprichting van een Bedrijven 

Investeringszone (BIZ). Ook zal dan een mogelijke verdeling van kosten (gemeente vs. 

ondernemers/vastgoedeigenaren) aan de orde komen.  

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  

1. Raadsbesluit 

2. Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 

3. Letters of support 

4. Overzicht kosten en opbrengsten Seinpost/OeverZaaijer 

 


