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Geachte leden van de raad,

in uw vergadering van 7 maart heeft u de Retailvisie Leidse regio vastgesteld.
Tijdens de behandeling van deze Retaiivisie in uw raad hebben wij u toegezegd om u 
in het najaar te informeren over de uitwerking van het Actieplan behorende bij de 
Retailvisieu Ook hebben we toegezegd om u te informeren over de toekomst van de 
Oranjegalerij, omdat deze iocatie buiten de Detailhandelsstructuur 2025 is 
geplaatst. in deze brief informeren wij u over de voortgang van beide punten.

Actieplan behorende bij de Retaílvísie Leidse regio 
in het Actieplan is bepaald dat de uitvoering van de Retailvisie loopt via drie 
Actielijnen:
0 winkelgebieden binnen de detaiihandelsstructuur versterken;

winkelgebieden buiten de detailhandelsstructuur transformeren en 
het verminderen van het aantal m2 detailhandel op de perifere locaties.

De Stuurgroep Retaiivisie heeft in augustus besloten dat de aansturing van de drie 
Actielijnen niet bijde gemeenten komt te liggen, maarjuist bij de ondernemers. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe organisatiestructuur opgetuigd moet 

worden. Het afgeiopen halfjaar is met name benut om deze organisatiestructuur in 
een voorstel te verwerken.
De Stuurgroep Retailvisie heeft aan Centrummanagement Leiden gevraagd 
om de Centrummanager Leiden te detacheren naar Economie071 om een 
coördinerende rol op zich te nemen. Deze coördinator heeft de dagelijkse ieiding 
over het project. Daarnaast wordt een extern bureau ingeschakeld die inhoudelijk 
met de uitvoering van de drie Actielijnen aan de slag gaat en de wínkelgebieden 
gaat bezoeken. De Stuurgroep Retailvisie blijft bestuurlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering en worden de Actielijnen bestuurlijk aangestuurd door verschillende 
gemeenten. Leiderdorp doet dit voor Actielijn het verminderen van het aantai m2 
detailhandel op de perifere locaties.

Op dit moment wordt het wervingstraject van een extern bureau in gang gezet. De 

intentie is om per 1 februari 2017 met de uitvoering te starten.
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Toekomst Oranjegolerij 
De Oranjegalerij maakt in de Retailvisie geen deel meer uit van de 
Detailhandelsstructuur en valt derhalve inhoudelijk binnen actieiijn De verdere 
ontwikkeling van de Oranjegalerij heeft daarbij een directe reiatie met de 
ontwikkeling van het Amaliaplein omdat met de komst van de supermarkt in dat 
project de centrale winkelvoorziening in Leiderdorp-Zuid aan de Willern~
Alexanderlaan komt te liggen. ln het iicht van die ontwikkelingen zai op de langere 
termijn het aanbod niet meer hoofdzakeiijk uit winkels bestaan, maar vooral liggen 
op het gebied van dienstverlening, horeca en (maatschappelijke) voorzieningen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het plan voor de winkel en 
de woningen aan het Amaliaplein. Orn het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling 
te kunnen afronden moeten deze plannen minimaal uitgewerkt zijn tot een 
Voorlopig Ontwerp en daarnaast op basis van dat VO de pubiieksparticipatie 
worden ingezet. ln het bestemmingsplan dat voor deze ontwikkeling wordt 
opgesteld kan rekening gehouden worden met door ondernemers gewenste 
alternatieve functies. Met de ondernemers zal, rekening houdend met de procedure 
voor het Amaliaplein, worden gekeken hoe de Oranjegalerij zich verder kan 
ontwikkelen. Parallel aan de publieksparticipatie voor het Arnaiiaplein zal daarom 
ook een tweede ronde van gesprekken met eigenaren en winkeliers worden 
georganiseerd om ideeën voor de Uranjegalerij op te halen, zodat die ook een plek 
kunnen krijgen in het bestemmingsplan. Hopeiijk lukt het om deze gesprekken in 
januari 2017 te piannen.

Mocht u vragen hebben over de Retailvisie Leidse regio dat kunt u deze stellen aan 
Gerbrand Kuipers, beleidsmedewerker economische zaken op 0646809346, Vragen 
over de Toekomst Oranjegalerij kunt u steilen aan Merijn Vroonhof,
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening op 071- 5458568.
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