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De retailvisie steekt groots in op een transformatie van de bestaande detailhandelsstructuren in 
de Leidse regio tot 2025.
Het actieplan bevat heel summiere gegevens over een deel van de voorziene kosten door inhuur 
van transformatie-managers. Daarnaast ontbreekt helaas elke informatie over de verder te 
verwachten kosten voor de gemeente.

1. Op welke manier en wanneer maakt het college voor de raad inzichtelijk welke kosten 
met de uitvoering gemoeid zijn?

Voor de eerste fase van het actieplan, zoals geschetst onder f, wordt een 
transformatiemanager ingehuurd, die betaald wordt door de diverse betrokken 
gemeenten. Op basis van de resultaten van de op te stellen inventarisatie wordt per 
winkelgebied een concreet actieplan opgesteld. Daarin zal verder gekeken worden hoe 
het maatwerk per winkelgebied vorm gegeven kan worden. Onderdeel daarvan vormen 
ook de daarmee samenhangende kosten, de eventuele opbrengsten en de verdeling 
daarvan.    

Een attractief winkelaanbod is prettig voor inwoners. De vraag is echter hoe ver een 
gemeentebestuur moet gaan met investeringen in winkelgebieden. Uit het document wordt 
onvoldoende duidelijk wat het maatschappelijk belang van de retailvisie is en welke 
maatschappelijke baten tegenover de kosten staan die met gemeenschapsgeld worden betaald.

2. Wanneer kan de raad over een gedegen kosten-baten analyse van de voorgenomen 
activiteiten beschikken?

Het maatschappelijk belang van de retailvisie is het behouden van een goed 
voorzieningen niveau op het gebied van detailhandel en tegengaan / voorkomen van 
leegstand. 
De gemeentelijke investeringen zullen veelal bestaan uit een faciliterende rol 
(bijvoorbeeld bestemmingsplan wijzigingen). Ook de marktpartijen hebben baat bij een 
goed functionerende detailhandelsstructuur, waarbij ook investeren hoort om tot 
opbrengsten te kunnen komen. 



In de retailvisie wordt de Winkelhof getypeerd als recreatief Winkelcentrum. Het retailbeleid van 
het college zal zich derhalve richten op o.a. het verminderen van het dagelijkse aanbod in de 
Winkelhof. 

3. Waarop wil college bij de Winkelhof dan concreet sturen?

Veel van de recreatieve winkelgebieden in de Leidse regio hebben een hoog aandeel 
winkels met een dagelijks aanbod. Dat geldt ook voor winkelcentrum Winkelhof. 
Dit type winkels trekt consumenten naar een winkelgebied. De huidige verhouding is 
alleen niet passend bij het recreatieve karakter, waardoor het de winkelervaring van de 
consument belemmert. Het is wenselijk om het aanbod dagelijks niet meer uit te breiden 
en soms te verminderen door middel van aflopende huurcontracten of relocatie. Dit biedt 
ruimte om meer te focussen op het niet-dagelijkse aanbod.
Het college onderkent dat het dagelijks aanbod een belangrijke drager voor die 
winkelcentra is, maar ziet een betere positionering van die winkelcentra door minder op 
dagelijks aanbod in te zetten. Uiteindelijk is het aan de winkelcentra zelf hoe zij daar mee 
omgaan. Niet de gemeente maar de eigenaar en / of verhurende partij, die er alles aan 
zal zijn gelegen om een aantrekkelijk winkelcentrum te zijn en te blijven, is hierin 
bepalend.  

4. Welke instrumenten heeft het college hiervoor in gedachten?

Zie antwoord onder 3.

In de retailvisie wordt de Santhorst getypeerd als boodschappenwinkelgebied. Dat houdt in dat 
het college gaat sturen op de vestiging van twee supermarkten (discounter, fullservice). Los van 
de vraag of daarvoor fysieke of marktruimte is, ontstaat de indruk dat zowel Winkelhof als ook 
Santhorst elk een klasse te hoog zijn ingeschaald. Dat heeft gevolgen voor het voorgenomen 
beleid.

5. Worden Winkelhof en Santhorst niet elk een klasse te hoog getypeerd? 

Geschetst zijn de ideaalbeelden voor deze vorm van centra. Qua functie komen de 
betreffende centra het dichtst bij de functie die de centra hebben bij de gegeven 
kwalificatie. 

6. Welke concrete doelen heeft het college met betrekking tot de toekomstige structuur en 
het winkelaanbod van Winkelhof en Santhorst?

Zowel Winkelhof als Santhorst zijn goed functionerende centra. Beide centra maken 
onderdeel uit van de detailhandelsstructuur. Vanuit dat perspectief ligt er geen actieve rol 
voor het college. Bij de beoordeling van verzoeken uit de markt, waarvoor planwijzigingen 
noodzakelijk zijn, zal de retailvisie leidend zijn. 

Voor de perifere detailhandelslocaties eist de retailvisie een drastische reductie van m2 WVO.
7. Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om het aantal (leegstaande) m2 

winkeloppervlak te verminderen op Baanderij en Wooon? 

Dat is nog niet bepaald. De doelgerichte locaties hebben gezamenlijk een te groot 
aanbod aan vierkante meters. Dit kan alleen opgelost worden als die vierkante meters 
worden gesaneerd of getransformeerd. Een deel van de oplossing is al in de visie 
opgenomen met het niet opnemen van de locatie Lammenschansweg als onderdeel van 
de detailhandelsstructuur 2025. Maar met deze visie is het niet klaar. 
Er moet worden bepaald waar en hoe nog meer meters uit de markt worden gehaald. 
Hierbij moeten de winkeliers en vastgoedeigenaren een perspectief worden geboden. 
De intentie is om vanuit een gezamenlijk bewustzijn van dit probleem draagvlak te 
creëren om met alle betrokken partijen gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen. 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn hierbij de betrokken gemeenten (in de 
overige gemeenten liggen geen PDV locaties). In het plan van aanpak wordt aandacht 



besteed aan aanleiding, beoogd resultaat, werkwijze en aanpak, stappenplan, 
organisatie, planning, kosten en financiering. 

8. Hoe verhoudt zich de eis tot inkrimpen van Baanderij en Woon tot het huidige beleid van 
‘gedogen’ van branchevreemde bedrijven en de voorgenomen verruiming van de 
branchering op deze locaties?

Er is nog niet bepaald hoe, waar en op welke van bij de toekomstbestendige PDV 
locaties, waartoe zowel De Baanderij als Wooon horen, meters uit de markt zullen worden 
genomen, terwijl er wel een brancheverruiming wordt voorgestaan. Daarmee is 
vooralsnog de kans aanwezig dat op basis van de retailvisie legalisatie mogelijk wordt.

Voor winkellocaties die buiten de retailvisie 2025 vallen wordt in het document een ontwikkelings- 
of transformatieperspectief geëist.

9. Kan het college het perspectief voor de Oranjegalerij toelichten?

De Oranjegalerij kan niet los worden gezien van de komst van een supermarkt op het 
Amaliaplein. Na jaren getracht te hebben het winkelcentrum Oranjegalerij te revitaliseren, 
is uiteindelijk de keus gemaakt dat de voorzieningen in de buurt het beste op peil zouden 
kunnen worden gehouden door de vestiging van een supermarkt op het Amaliaplein. Een 
volwaardige supermarkt in de Oranjegalerij, noodzakelijk om het centrum levensvatbaar 
te maken, bleek niet haalbaar. Inherent aan die keuze is dat er geen plaats meer is voor 
een Oranjegalerij. 
De retailvisie is dan ook in lijn met de keuze die de gemeente op dit gebied zelf al had 
gemaakt. 
Bij de uitvoering van de retailvisie in actieplannen zal voor winkelcentra buiten de 
detailhandelsstructuur de aandacht vooral gericht zijn op transformatie. Voor de 
Oranjegalerij speelt dit echter nu al concreet, vanuit de keuze voor het Amaliaplein. 
Bij het vaststellen van mogelijke nieuwe functies is het van belang wat de mogelijkheden 
op de betreffende locatie zijn en aan welke functies behoefte is. Vanuit al diverse aan de 
Oranjegalerij gevestigde bedrijven vormt de dienstverlening bijvoorbeeld een van de 
mogelijke opties. 
Bij deze ontwikkelingen worden belanghebbenden betrokken, zonder hen is realisatie niet 
mogelijk.

10. Komt er straks een gebiedsvisie voor de Oranjegalerij met een transformatiemanager

Net als voor de andere niet in de detailhandelsstructuur opgenomen winkelgebieden 
wordt voor de Oranjegalerij per winkel met de ondernemers en eigenaren bekeken wat de 
mogelijkheden op korte en lange termijn zijn. Te denken valt daarbij aan relocatie en/of 
transformatie. In deze fase wordt met alle betrokken partijen onderzocht of zij daar voor 
open staan, wat de mogelijkheden zijn en welke acties daarvoor nodig zijn. 
Het resultaat van deze fase is vervolgens een actieplan voor het specifieke winkelgebied 
met concrete acties per winkel. Per actie wordt dan bepaald wie de trekker is, hoeveel het 
kost en wat de planning is.

Op de Oranjegalerij is twee jaar geleden met inspanning van de buurt weer een buurtwinkel 
geopend, die volgens de visie naar een toekomstbestendige locatie zou moeten verhuizen. Het 
lijkt bijzonder onzinnig in gesprek te gaan met buurt en ondernemers om deze winkels naar de 
Winkelhof te verplaatsen.

11. Wat is de concrete visie van het college hierop? 

Zie het antwoord op vraag 9 en vraag 10. 

Deze maand is op de Oranjegalerij een fietsenzaak  geopend. 
12. Is het college van plan ook deze winkel naar een ‘levensvatbare’ locatie te promoveren?

Zie het antwoord op vraag 10. 



13. Zo ja, is het belang van de inwoners daarmee gediend?

Inwoners zijn gediend met goede voorzieningen en derhalve ook een goede 
detailhandelsstructuur. De keuze voor het Amaliaplein is ook vanuit die gedachte 
ontstaan. Zoals onder antwoord 9 al gesteld kunnen het Amaliaplein en de Oranjegalerij 
niet los van elkaar worden gezien. De retailvisie schetst een goed lange termijn 
perspectief, waarmee het college van mening is dat de inwoners het best gediend zijn.

Voor de uitvoering van een nog relatief onduidelijk actieplan is in het stuk een heuse 
organisatiestructuur ontworpen. De raad keurt deze opzet met het raadsbesluit goed.
Gezien de te bewandelen weg naar het doel nog tamelijk weinig concreet is en veel 
uitzonderingen van de uitgangspunten en de doelen toelaat, is het wenselijk de gemeenteraad 
vaker bij de concrete koerskeuze te betrekken.  
Een evaluatie is echter pas over drie jaar voorzien. Dat is te laat voor de raden om bij te sturen.
Het onderwerp Uitvoering Retailvisie dient met enige regelmaat op de raadsagenda komen te 
staan.

14. We verzoeken het college aanvullend op het raadsvoorstel duidelijk op schrift te zetten op 
welke momenten de raad in de komende drie jaar betrokken wordt bij de koersbepaling 
en besluitvorming omtrent de te nemen stappen.

De koers wordt nu bepaald in de vast te stellen retailvisie. Over de resultaten uit het 
actieplan zullen wij u zodra deze bekend zijn nader informeren. Voor Leiderdorp is dat 
concreet voor de Oranjegalerij (transformatie), Baanderij en Wooon (doelgerichte locaties, 
voorheen PDV).


