
R A A D S V R A A G

Bestemd voor de raad van d.d. 25 januari 2021

Vraag nr.  : 2021- 002
Onderwerp  : Vervolgvragen Wereldhave
Vraagsteller: LPL Hugo Langenberg
Datum  : 7 januari 2021

LPL heeft over de beantwoording van raadsvragen (2020-043 Raad 11-12-20) de volgende vervolgvragen:

Wij hebben in onze eerdere raadsvragen gevraagd naar alle afspraken met Wereldhave met de huidige 
status, en reden van wel of niet nakoming. 

In antwoord op die vragen verwees u naar de overeenkomst die voor de raad onder geheimhouding ter 
inzage ligt. Daarnaast gebruikt u in uw antwoord de volgende formulering:

Betreffende het openbaar gebied is geregeld dat Wereldhave dat voor eigen rekening en risico moeten 
ontwikkelen en realiseren (art 9. 1.2.) 
Hoewel lang onderhandeld is door en met juristen doet zich nu toch een situatie voor die niet voorzien 
was ten tijde van ontwikkeling en vastleggen van de plannen.
  
Vooral deze laatste formulering vinden wij niet helder en roept bij ons de volgende nieuwe vragen op:

1. De ‘onderhandelingen met juristen’ waarop u doelt, zijn dat de onderhandelingen voorafgaand 
aan de overeenkomst van mei 2013? Ja.  
Of gaat het om onderhandelingen met juristen die na 2013 hebben plaatsgevonden en geleid 
hebben tot aanvullende afspraken? Nee.

2. U antwoordt dat er ‘zich nu toch een situatie voordoet die niet voorzien was’. 
2a. Op welke situatie doelt u? 

Wij doelen daarbij op de situatie dat door de economische omstandigheden en de algemene 
ontwikkelingen in de retailbranche waardoor voornamelijk online wordt gewinkeld en niet meer 
in de winkels zelf. Hierdoor is sprake  van  leegstand in meerdere winkelcentra. 

2b. Welk contact is hierover geweest met Wereldhave?

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-december/20:30/Raadsvraag-2020-043-LPL-Statendaalderplein-Herinrichting-201208-beantwoord.pdf


Na het sluiten van de overeenkomst heeft Wereldhave de gemeente verzocht mee te denken aan 
een alternatieve invulling van de ontwikkeling (de beoogde ontwikkeling).  Diverse alternatieven 
zijn bekeken met bijv.  minder m2 winkelvloeropp maar telkens bleken  deze schetsen om 
uiteenlopende redenen niet haalbaar.  De Raad is telkens op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in bestuursrapportages, begrotingen en jaarverslagen. In 2017 werd op initiatief 
van Wereldhave onderzocht of een bioscoop op deze locatie haalbaar was. Dit concept-plan  
heeft echter geen instemming van het college gekregen. ( zie besluit B&W 18 september 2018)

Partijen zijn toen in overleg getreden voor een nieuwe invulling van de ontwikkeling waarbij de 
randvoorwaarden zoals deze zijn neergelegd in de overeenkomst als uitgangspunt zijn genomen.
 
2c. Heeft deze niet voorziene situatie geleid tot aanvullende afspraken met Wereldhave na mei 
2013?

Tot op heden zijn er nog geen aanvullende afspraken gemaakt over de nieuw beoogde 
ontwikkeling noch over de bijdrage van Wereldhave aan het openbaar gebied. Partijen zijn nog in 
overleg over de beoogde ontwikkeling. De Raad is daarvan op de hoogte gesteld  onder andere in 
de beantwoording  van vragen van D66 nr 69 voor de raad van 17 december 2018. Inmiddels 
heeft uw raad  kennis kunnen nemen van de resultaten van een stedenbouwkundige studie bij de 
presentatie op  3 maart 2020.  Daarbij werd overigens ook de mogelijke opknapbeurt van het 
Statendaalderplein gepresenteerd. 

3. Als er sprake is van aanvullende afspraken na mei 2013, dan hebben wij daar als raad nog geen 
kennis van kunnen nemen, ondanks onze vraag daarom. Daarom herhalen wij het verzoek om 
een overzicht van alle afspraken met de huidige status, en reden van wel of niet nakoming.

Zoals hiervoor aangegeven zijn er geen  aanvullende schriftelijke afspraken gemaakt over de 
nieuw beoogde ontwikkeling of over de bijdrage van Wereldhave in de ontwikkeling van het 
openbaar gebied. Zoals aangegeven zijn partijen nog in overleg over de nieuw beoogde 
ontwikkeling.

4. Als er geen sprake is van aanvullende afspraken met Wereldhave na mei 2013, dan is onze vraag: 
Waarom houdt het college Wereldhave niet gewoon aan de overeenkomst?

Wereldhave wordt aan de overeenkomst gehouden. Conform de overeenkomst zal zij na de 
nieuw beoogde ontwikkeling bijdragen  aan de ontwikkeling van het openbaar gebied. Ook zal 
Wereldhave bijdragen aan de tijdelijke ontwikkeling van het openbaar gebied in afwachting van 
de nieuw beoogde ontwikkeling waarover partijen nog in gesprek zijn. 

Ter informatie treft u bijgaand  het  verslag van het laatste (ambtelijk) overleg  op 10 november 
2020  aan. 


