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motie d.d. 9 juli 2018 over tijdelijk gebruik IKEA terrein
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Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van het feit dat IKEA te kennen heeft gegeven geen grootschalig
woonwarenhuis meer te zullen realiseren in Leiderdorp, heeft uw raad er bij het
college op aangedrongen om, in het kader van de klimaatdoelstellingen, samen met
IKEA te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de grond in te zetten voor
duurzame energiewinning totdat er een definitieve bestemming aan wordt gegeven
(motie d.d. 9 juli 2018).

Deze motie heeft concreet geleid tot een onderzoek door IKEA naar de
mogelijkheden om er een tijdelijk zonnepark te realiseren.
Uitgangspunt voor de business case vormt een verplaatsbaar systeem. Het terrein
zou kunnen worden voorzien van een substantiële hoeveelheid zonnepanelen,
waarbij de energie geleverd wordt aan het openbare energienet (opwekking voor
eigen gebruik is financieel voordeliger, maar niet mogelijk wegens het ontbreken
van een afnemer op het eigen terrein; aan "buren" op aangrenzende terreinen
leveren kan niet als "eigen gebruik" gelden en valt onder levering als
netlevera ncier).

Toetsing door IKEA op de financiële haalbaarheid leidt tot een terugverdientijd van
boven de 10 jaar, waarbij opgemerkt moet worden dat er daarbij gerekend is met
een nog niet verkregen SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Het zal voor IKEA moeilijk zal zijn om interne goedkeuring voor de financiering te
verkrijgen op basis van de economische haalbaarheid. Tevens ligt het gebruik van
het terrein voor (te) lange tijd vast. Dat past niet in de beoogde intentie voor
gebruik van het terrein.
Het binnen 10 jaar verwijderen van het zonnepark is economisch nog onrendabeler
Ook niet onbelangrijk daarbij is de vraag in hoeverre dit nog voldoet aan de
duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld omdat door de snelle ontwikkelingen
hergebruik van materialen niet meer efficiënt blijkt.
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Wij zullen binnen afzienbare tijd nader met IKEA in overleg treden om te bekijken of
er in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen nog andere mogelijkheden
liggen.

Ten aanzien van de definitieve invulling van het terrein heeft IKEA ons gemeld dat er
door IKEA nog geen beslissing is genomen over de ontwikkelingen op het grondstuk
in Leiderdorp.

Er wordt door IKEA in 30 steden wereldwijd getest op welke wijze IKEA zich het
beste in binnensteden kan manifesteren. Met de kennis die daarbíj wordt opgedaan
zal de komende tijd in Nederland worden bezien hoe dit kan worden toegepast in de
Randstad en welke rol de locatie Leiderdorp daarbij kan spelen. Een planning
daarvoor moet nog bepaald worden. Tweemaal per jaar wordt in de IKEA Country
Board besproken welke ontwikkelingen IKEA in Nederland ziet. De eerstvolgende
Country Board vindt plaats eind maart 2019.

Wij zullen u verder over de ontwikkelingen op de hoogte houden

ers,

C (

fls
L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

tend,
ren

-2-


