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MEMO 
 

Postregistratienummer : Z/18/063478/121365 
Aan : College van burgemeester en wethouders 
CC :  
Van : Frank van Dieten 
Datum : 30 mei 2018 
Betreft  : Ontwikkeling IKEA Leiderdorp stopgezet 
 
 

 
Ontwikkeling IKEA Leiderdorp stopgezet. 

1. Kennis nemen van de brief d.d. 28 mei 2018 van IKEA Beheer b.v. 
2. Brief ter kennisname sturen aan de raad. 
3. Met IKEA in gesprek gaan over het vervolg. 

 
Inleiding 
Op 28 mei 2018 in de middag heeft IKEA de gemeente ambtelijk geïnformeerd over het feit dat IKEA 
niet naar Leiderdorp komt. Dit nieuws is die middag met zowel de vertrekkende wethouder (de heer 
Wassenaar) als de die avond te benoemen wethouder (de heer Joosten) gedeeld. 
In de raadsvergadering van diezelfde avond heeft wethouder Wassenaar bij de mededelingen 
hiervan bericht gedaan aan de raad. 
 
Reden stopzetten ontwikkeling Leiderdorp 
De internationale IKEA Group heeft in haar mondiale expansiestrategie nieuwe strategische keuzes 
gemaakt. Er komen geen nieuwe grootschalige woonwarenhuizen meer bij in gebieden waar al een 
ruime dekking is. Voor Nederland betekent dit concreet dat de ontwikkelingen worden stopgezet.  
Tot 28 mei waren er vanuit IKEA geen signalen die op het stopzetten van de vestiging in Leiderdorp 
duidde, integendeel. Er werd vol daadkracht gewerkt aan de ontwikkeling van de vestiging in 
Leiderdorp. 
Op 29 mei 2018 heeft IKEA de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld (brief gedateerd 28 mei 
2018). 
 
Contractuele situatie 
In het contract met IKEA (derde addendum) staat over deze situatie de volgende relevante 
bepalingen: 
-IKEA dient uiterlijk voor 1 augustus 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning in, onder het 
voorbehoud dat zij op dat moment beschikt over een goedgekeurde investeringsaanvraag (art. 6); 
-Gelet op de omstandigheid dat IKEA de vestiging alleen kan realiseren indien zij beschikt over een 
goedgekeurde investeringsaanvraag, is overeen gekomen dat de werking van de bouwplicht (naast 
de voorwaarde van de eigendomsverkrijging en onherroepelijke vergunningen) mede afhankelijk 
wordt gesteld van de voorwaarde van verkrijging door IKEA van een Goedgekeurde 
Investeringsaanvraag. lndien deze voorwaarden niet binnen 24 maanden na rechtsgeldige 
ondertekening van het (derde) addendum worden vervuld en de bouwplicht dientengevolge niet op 
IKEA komt te rusten, dan treden partijen met elkaar in overleg over de alsdan ontstane situatie (art. 
8); 



 

 

-IKEA zal de aanvraag om goedkeuring op de voor de realisatie van het Project benodigde investering 
vóór of uiterlijk op 1 juli 2018 indienen bij de IKEA Group teneinde te komen tot een Goedgekeurde 
Investeringsaanvraag (art. 9). 
 
Aan de voorwaarde van de eigendomsoverdracht is voldaan. De aanvraag omgevingsvergunning zal 
er echter niet komen, omdat IKEA, hoewel tijdig intern gevraagd, niet de beschikking heeft gekregen 
over de benodigde investeringsmiddelen (de goedgekeurde investeringsaanvraag). Dit betekent dat 
IKEA en de gemeente over deze situatie met elkaar in gesprek moeten gaan. 
 
Vervolg 
IKEA (beheer Nederland) is eigenaar van de grond en beraadt zich over de nu ontstane situatie.  IKEA 
heeft in de brief aangegeven graag met de gemeente daarover in gesprek te willen gaan.  
 
De inzet van de gemeente zal er op gericht moeten zijn dat de gemeente  enerzijds een goede 
invulling van deze entree van Leiderdorp zal krijgen, anderzijds dat de gemeente niet onevenredig 
lang met een braak liggend perceel grond blijft zitten op deze plek.   
  
 
Met vriendelijke groet, 
Frank van Dieten  
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