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Stand van zaken invulling IKEA terrein

Geachte raadsleden,

Op 10 november 2020, kenmerkZ/2o/t70335/218558, hebben wij u schriftelijk
geÏnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van het IKEA

terrein. Met deze brief berichten wij u over de voortgang van die invulling.

Aan de hand van een aantal scenario's is een verkenning gedaan naar de mogelijke
invulling van dit terrein. Deze brede verkenning was gericht op de eerder al gemelde
mogelijke bestemmingen: wonen, retail, bedrijvigheid, leisure, ofrareleen mix
hiervan.
Hieruit is naar voren gekomen dat in de huidige tijd met name de invulling als
bedrijventerrein de meest wenselijke en kansrijke optie lijkt.

Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030, d.d. 26 juni2020, is een
bedrijfsmatige invulling van het IKEA-terreÍn als één van de denkrichtingen
benoemd.

provinciaal als het door de gemeente onderschreven regionaal beleid juist
worden verminderd. Dat maakt een dergelijke invulling ongewenst.

name door de corona epidemie, niet gunstig.

gelegen ten opzichte van de overige woonbebouwing en ligging direct langs
de Rijksweg), nog los van de vraag of de provincie hierin zou willen
meegaan.

Vervolgens is verkend welke (concept) randvoorwaarden mogelijk van toepassing
zijn, of geschept dienen te worden, voor het aanpassen van het huidige
bestemmingsplan. Hiervoor dient een verdere verdiepingsslag gemaakt te worden
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Dit betreft dan nader onderzoek naar de beeldkwaliteit, stedenbouwkundige
inpassing op het kavel, type bedrijven, groen en water, etc.

Om de haalbaarheid en de consequenties die met een dergelijke
bestemmingsplanwijziging gepaard gaan, te toetsen, wordt er nu door IKEA een

inventarisatieproces gestart met marktpartijen (in afstemming met de gemeente
Leiderdorp).
Doel is om met concrete gegadigden die geïnteresseerd zijn in de koop van dit
terrein te spreken over wenselijke c.q. noodzakelijke randvoorwaarden voor
eventuele koop. De verwachting is dat dit proces begin 2O22 afgerond kan zijn.
De uitkomsten daarvan zullen met de gemeente Leiderdorp gedurende dat proces

worden gedeeld en besproken. Het eindresultaat zal aan uw raad worden
voorgelegd (verwachting 2e kwartaal 2022l'.
Een en andergeschiedt daarom uiteraard ondervoorbehoud van goedkeuring door
uw raad van de invulling en de op te stellen randvoorwaarden.

Dit proces met een vroegtijdige markttoets moet resulteren in een realistisch,
gedegen en realíseerbaar plan voor dit terrein.
Parallel hieraan zal in deze periode nader overlegd worden over de afsluiting van de

bestaande contractuele verplichtingen tussen de gemeente en IKEA, zoals de

afspraken over de aanleg van de oorspronkelijk beoogde ontsluitingsweg.

Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hoogachtend,
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