
Z/20/111027/219975

leiderdorp

GEMEENTEHUIS

WILLEM-ALEXANDERLAAN 1

2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35

2350 AA LEIDEFDORP

Gemeente Leiderdorp
F.P.J. van Dieten
5459904 /intern2O4
fudieten@leiderdorp.nl

datum
ons kenmerk
uw kenmcrk
bijlage
betreft

*zo30BEgFOgF*

Aan de raad

VERZONDEN 12 NO'd?O2tj

L0 november2O2O
7/20ltt1ï3s/2785s8

Toezegging 2020-09 010 Ontwikkelingen tkea terrein

Geachte raadsleden,

ln september hebben wij toegezegd u in november nader te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het IKEA terrein.
Dan doe we door middelvan deze brief, waarbij we ook even terugblikken op wat er
tot op heden gespeeld heeft.

Terueblik
Kort na de formele overdracht van de grond in Bospoort aan IKEA, heeft IKEA
Nederland begin 2018 laten weten dat de lngka Group, waar IKEA Nederland deel
van uitmaakt, in haar mondiale expansiestrategie nieuwe strategische keuzes heeft
gemaakt: er komen geen nieuwe grootschalige woonwarenhuizen meer bij in
gebieden waar al een ruime dekking is.

Voor Nederland betekende dit concreet dat de ontwikkelíng van nieuwe winkels,
waaronder Leiderdorp, werd stopgezet.

Nadat dit besluit genomen was, is er onderzocht wat de mogelijkheden waren om
zogenaamde stadwinkels (winkels binnen stedelijk gebied) te realiseren. Reden voor
IKEA Nederland om de grond op de locatie Bospoort aan te houden en deze optie te
verkennen. Uiteindelijk werd duidelijk dat deze locatie hiervoor niet in aanmerking
zal komen.

Stand van zaken

Begin 2020 is door dc Country Board van lKtA het formele besluit genonten clat IKEA

de huidige locatie niet zelf zal gaan gebruiken en een andere invulling zal moeten
gaan kr'rjgen.
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Vanaf oktober 20L9 hebben er, vooruitlopend op deze definitieve beslissing,

verschillende gesprekken tussen IKEA en de gemeente plaatsgevonden.

Tijdens deze gesprekken is afgesproken om gezamenlijk als gemeente en IKEA de

mogelijkheden voor het terrein te verkennen en te onderzoeken welke kansen er

liggen om dit gebied te ontwikkelen.
Daarbij is gekozen om dat te doen aan de hand van een aantal scenario's, waarbij op

voorhand niets wordt uitgesloten, ook al zit er verschil in kansrijkheid van de

verschillende scenario's en bijbehorende functies.

De te ontwikkelen scenario's die op dit moment verkent worden hebben onder

andere betrekking op:
- Bedrijvigheid;
- Retail;

- Hotel/Leisure:
- Wonen;
- Een mix van een of meerdere van deze functies.

Deze gezamenlijke verkenning heeft tot doel om te komen tot een ontwikkeling

waar de gemeente en IKEA bij gebaat zijn.

ln samenspraak met de gemeente is IKEA gestart met een onderzoek naar de

stedenbouwkundige randvoorwaarden en functionele invulling van het gebied.

De gemeente en IKEA zien mogelijkheden voor het versterken van de al aanwezige

functies in dit deel van Leiderdorp en voor het stimuleren van bedrijvigheid. Hierin

zal de bedrijventerreinenstrategie, de kwaliteit van het gebied in relatie tot de

omgeving en het cretiren van een fraaie entree voor Leiderdorp onderdeel uitmaken

van de afwegingen. Vervolggesprekken tussen stedenbouwkundigen van de

gemeente Leiderdorp en IKEA staan gepland voor de komende periode.

Deze verkenningsfase moet resulteren in een aantal scenario's op basis waarvan

verdere keuzes gemaakt kunnen worden. Die zullen uiteindelijk getoetst worden op

haalbaarheid.

Planning
De volgende planning wordt daarbij aangehouden:

o Stedenbouwkundige verkenningen totjanuariZA2l' aan de hand van de

scenario's;
o lnvulling naar functionele verkaveling en invulling naar functies tot maart

202L;
o Besluitvorming 2" kwartaal2O2L;
o Na zomervakantie 2021 start aanpassing bestemmingsplan.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen

ers,

M. Driessen-Jansen
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