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Leiden 3 september 2015 

Aan: het College van Burgemeester en wethouders van Leiden 

Postbus 9100 

2300PC Leiden 

Betreft:  Zienswijze op de Retailvisie Leidse Regio 2025 

 

Geacht College, 

Met instemming hebben wij kennisgenomen van de ontwikkeling van een detailhandelsvisie ( Retailvisie Leidse 

Regio 2025), en het daarin gekozen uitgangspunt: de vraag van de consumenten (in tegenstelling tot het aan-

bod aan detailhandelsvestigingen). Vooral samen met de Horecavisie geeft deze visie een duidelijk beeld van 

waar de gemeente(n) in de Leidse regio naar toe willen. Voor de binnenstad van Leiden vormen deze documen-

ten een belangrijke leidraad. 

Wij zijn van oordeel dat de “Retailvisie” om drie redenen nog niet af is, en wij vinden dat deze aspecten een 

belangrijke rol moeten krijgen in vervolgstappen en in het nog op te stellen actieplan. 

Het is ons opgevallen dat in de “Retailvisie” geen aandacht is voor de betekenis van de omvang en vooral de 

samenstelling van de bevolking, en daarmee voor de woonkwaliteit voor aard en omvang van de detailhandel. 

De plaatselijke wijk- of stadsbevolking is de thuismarkt. Als die qua karakter verandert heeft dat gevolgen voor 

de levensvatbaarheid van de soorten winkels in de wijk, de stad, en zelfs regio. Het is aannemelijk te veronder-

stellen dat bijvoorbeeld een winkel die een high-end kledingzaak is, of een zeer gespecialiseerde fietsenwinkel, 

gemakkelijker van de grond kan komen in een wijk, of stad waar een relatief grote vraag is naar die producten. 

De thuismarkt is ook vaak een springplank voor het vervullen van een regionale functie. 

De omvang en samenstelling van de bevolking wordt beïnvloed door het beleid. Wordt bijvoorbeeld in de bin-

nenstad veel verkamering toegelaten, dan verandert de consumentenvraag in de binnenstad. Er zijn uiteraard 

meer beleidsingrepen die effect hebben op samenstelling en omvang van de bevolking. Denk aan de beleidsin-

spanningen om van Leiden een kennisstad te maken. 

Ervan uitgaande dat de inwoners van een wijk of stad de “thuismarkt” zijn van de winkels is het, tegen de ach-

tergrond van het gevoerde beleid eigenlijk niet waarschijnlijk dat er in de Leidse binnenstad minder winkels 

zouden moeten komen voor de dagelijkse levensbehoeften (“dagelijks aanbod”)en meer voor het niet-dagelijks 

aanbod. Alleen al het huidige beleid ten aanzien van de verkamering, wijst juist in een andere richting. Terecht 

wordt op blz. 68 opgemerkt dat het aandeel “dagelijks aanbod” (voornamelijk in de vorm van supermarkten), 

de functie als recreatief centrum niet moet gaan belemmeren. 

Voor een goed begrip zij opgemerkt dat een van de aantrekkelijke eigenschappen van Leiden juist is dat het 

een studentenstad is en dat er dus veel kamers nodig zijn. De beleidsvraag is of een nog grotere concentratie 

van studenten en werkende jongeren, in de binnenstad niet op gespannen voet staat met de ambities die in de 

“Retailvisie” worden ontvouwd. Dit is een politieke keuze waarvoor meer analyse nodig is dan in de “Retailvi-

sie” wordt gegeven. 
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De “Retailvisie” beveelt aan om het verblijfsklimaat onder meer te verbeteren door meer ruimte in te bouwen 

voor flexibiliteit in bestemmingsplannen; een soepeler terrassenbeleid en het afschaffen van exploitatiever-

gunningen voor horeca in mengformules (blz. 40). De redenen achter deze aanbevelingen zijn duidelijk, en wij 

onderschrijven die ook tot op zekere hoogte. Maar ook hier geldt dat het de kunst is om maat te houden. Te-

veel nadruk op verblijven en het aantrekken van bezoekers kan zoveel dagelijkse en evenementen gerelateerde 

hinder op gaan leveren dat de woonfunctie in de binnenstad onder druk komt te staan. 

Een tweede reden waarom de voorliggende “Retailvisie” nog niet af is, is dat weliswaar duidelijk gemaakt 

wordt welke verschuivingen er aankomen in de behoefte aan winkeloppervlak, maar dat er niet ingegaan 

wordt op de vraag wat er beleidsmatig moet gebeuren als er bijvoorbeeld ruimte vrijkomt. Wil de gemeente die 

dan gaan benutten om te wonen of om er zakelijke dienstverlening in te huisvesten of nog iets anders. En wat 

als er een ruimtetekort zou gaan ontstaan in een bepaald segment?  

Op de derde plaats willen wij aandacht vragen voor de logistieke aspecten van de veranderingen in het winkel-

aanbod. In weerwil van he feit dat het totale winkelaanbod onder druk zou staan, constateren wij toenemende 

hinder van (te) zwaar vrachtverkeer en van het laden en lossen. Daarnaast lijden ook panden schade. Naar het 

ons voorkomt, komt dat in ieder geval deels door het gebruik van steeds grotere vrachtauto’s, maar wij vrezen 

dat ook veranderingen in de bevoorradingsystemen van afzonderlijke winkels en van winkelketens er een 

groeiende behoefte oproept aan doorgaand vrachtverkeer. Wij zijn van oordeel dat deze logistieke aspecten 

ook een noodzakelijk onderdeel moeten zijn van het beleid. Heeft bijvoorbeeld het niet langer ondersteunen 

van het winkelgebied rond de Lammenschans een positief of negatief effect op de verkeersbehoefte? Wij zijn 

van mening dat de hinder, overlast en schade door vrachtverkeer een factor moet zijn in het bepalen welke 

winkelgebieden wel en niet gestimuleerd zouden moeten worden. Daarnaast moet er een actief beleid gevoerd 

worden om het vrachtverkeer in de binnenstad in goede banen te leiden. Dat houdt ook in de milieuzone beter 

gehandhaafd moet worden en dat er scherper gecontroleerd moet worden op de toegestane tonnage van de 

vrachtauto’s in de binnenstad. 

Wij hebben kennisgenomen van het voornemen om op bedrijfsterreinen pick-up centra te vestigen. Wij juichen 

uiteraard het verminderen van het bezorgen van pakketjes toe en verwachten dat het feitelijk toewijzen van 

plaatsen voor pick-up centra in hoge mate mede bepaald zal worden door de behoefte dit (vracht)verkeer 

zoveel mogelijk te beperken.  

 

Hoogachtend, 

 

J. Pieters 

(Voorzitter van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West) 

 


