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Vestiging Lidl Amaliaplein. 
 
Al tijdens het vorige college is eindelijk besloten tot bouw van een supermarkt aan het Amaliaplein, iets wat 
in colleges daarvoor onmogelijk leek. 
 
Maar, sinds dat besluit is het stil… Terwijl de noodzaak van die supermarkt aldaar, niet minder is.  
 
Het college heeft ons al meerdere malen geïnformeerd dat Lidl wil komen, maar……. 
 
- Kunt u ons informeren hoe de huidige realiteit is,  wanneer kunnen we concrete plannen verwachten. 
- Hoe lang verwacht u nog dat e.a. duurt ná die plannen. 
 
- Is het mogelijk om vooruitlopend op de realisatie van de definitieve winkel, op de beoogde locatie een 

noodwinkel te plaatsen? 
 
De stand tot begin 2016 
De ontwikkeling van het Amaliaplein is de afgelopen jaren bemoeilijkt door de wijzigingen in de 
verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. De realisatie van nieuwe winkelconcentraties is daarin 
nagenoeg geheel uitgesloten. De zienswijze en inspraak van Leiderdorp heeft er gelukkig wel toe geleid 
dat in de Verordening een kleine opening werd geboden. Nieuwe locaties in bestaande wijken zouden 
onder voorwaarden wel kunnen worden gerealiseerd als het om de verplaatsing van een bestaand, slecht 
functionerend centrum gaat. Dat is in Leiderdorp het geval. De ontwikkeling Amaliaplein voorziet in het 
bieden van een volwaardige supermarkt in een wijk die met het verspreide aanbod in Hoofdstraat en 
Oranjegalerij nog onvoldoende aanbod voor dagelijkse boodschappen heeft.  
 
Retailvisie Leidse regio 

In de Retailvisie Leidse regio zijn regionale afspraken gemaakt over detailhandelsontwikkelingen. Voor wat 
betreft de vestiging van nieuwe supermarkten is bepaald dat solitaire supermarkten ongewenst zijn, met 
als uitzondering de ontwikkeling van het Amaliaplein. De reden die hiervoor in de Retailvisie is 
opgenomen, is dat – vanuit het belang van de consument – consumenten anders te ver moeten reizen 
voor hun dagelijkse boodschappen. De vestiging van een supermarkt aan het Amaliaplein voorziet 
daarmee in een behoefte voor de inwoners van het Oude Dorp.   
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De zes gemeenten in de Leidse regio hebben de Retailvisie inmiddels vastgesteld. De ontwikkeling van de 
supermarkt aan het Amaliaplein kan daarmee rekenen op voldoende bestuurlijk draagvlak bij de 
buurgemeenten. 
 
De huidige realiteit 
Het college heeft dit voorjaar een bestemmingsplan laten opstellen waarin voorzien wordt in de realisatie 
van het plan Amaliaplein in combinatie met het wegbestemmen van detailhandel op verschillende locaties 
in het Oude Dorp. Door deze ‘saldering’ is de toename in winkeloppervlak maar beperkt en kan op basis 
van het aanvullende ladderonderzoek de actuele behoefte worden aangetoond. Voor deze onderbouwing 
is de Retailvisie ook een belangrijke bouwsteen. Nadat de gemeente Leiden deze visie ook heeft 
vastgesteld is het plan begin juli aan de provincie aangeboden om op het aspect detailhandel te worden 
beoordeeld. De provincie heeft hierop in augustus gereageerd met een brief namens GS, waarin staat dat 
het plan in deze vorm in overeenstemming is met het provinciaal belang, voor wat betreft het aspect 
detailhandel. 
 
De beoordeling van de provincie op het aspect detailhandel vormde het belangrijkste risico voor de 
ontwikkeling van het Amaliaplein. Dat betekent dat nu de planvorming weer wordt opgepakt en 
onderzoeken naar andere onderwerpen die voor het project van belang zijn kunnen worden uitgevoerd. 
Lidl is ook blij met de geboekte vooruitgang en zet nu ook in op een snelle voortzetting van de 
planvorming.  
 
De planning voor de korte termijn 
Met Lidl wordt gewerkt aan een actuele versie van het bouwplan voor zowel de supermarkt als de 
woningen. Op basis van deze uitwerkingen kan ook inhoud worden gegeven aan de publieksparticipatie. 
Omwonenden en andere betrokken hebben tenslotte nog niet eerder kunnen reageren op de plannen. De 
wens is de plannen nog voor november 2016 voldoende uitgewerkt te hebben om dit proces in te gaan. 
 
In diezelfde periode kan ook worden doorgewerkt aan aanvullend onderzoeken zodat ook de andere 
aspecten van de ruimtelijke procedure kunnen worden afgerond. Op korte termijn zal de raad ook 
gevraagd worden om, zoals bij de Plantage, voor dit plan een coördinatiebesluit te nemen.  
 
Inschatting van de langere termijn 
Een uitgewerkt plan is nodig om de ruimtelijke procedure voort te zetten. Ervanuit gaande dat het lukt om 
het plan nog dit laatste kwartaal uit te werken kan het bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2017 ter 
visie, om dan vlak vóór of vlak na de zomer van 2017 te worden vastgesteld. De wens is nu om alle 
vergunningen in één besluit te bundelen met het bestemmingsplan zodat nog in het najaar met de 
realisatie kan worden gestart. Dat kan natuurlijk alleen als het besluit niet door een beroepsprocedure 
wordt opgeschort. Uitgaande van een bouwperiode van een jaar is dus eind 2018 haalbaar. 
 
Een tijdelijke of noodwinkel 
De mogelijkheid om al eerder op de locatie een winkel te openen in een tijdelijke vorm wordt ook 
onderzocht. Omdat het om een relatief korte periode zou gaan zou het makkelijker zijn als hiervoor een 
bestaand gebouw kan worden gebruikt. Echter, op of rondom de locaties zijn geen gebouwen van die 
omvang beschikbaar. Daarnaast is het ook lastig in te schatten of een vergunning voor een tijdelijke winkel 
wel stand kan houden, als het besluit voor de permanente winkel wordt aangevochten. 
 
 


