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Projectkaart  
Regionale visie op Retail en Werklandschappen 

Ton Orleans, 
projectleider vanuit de gemeente Zoeterwoude:
‘Sinds de start van de Retailvisie is het economisch tij gelukkig  
gekeerd en is er weer meer élan om te ondernemen. Tegelijkertijd gaan 
de ontwikkelingen die aan de visie ten grondslag liggen, door. De 
uitdaging is om de nieuwe energie om te zetten in een winkelstructuur 
die gericht is op de toekomst. Regionaal afstemmen vinden wij daarbij 
van groot belang.’

tactfunctionarissen en vertegenwoordigers van onderne
mersverenigingen / ondernemersfondsen kunnen hierbij 
een belangrijke rol spelen. Ook wordt het uitwisselen van 
kennis en ervaring (bijvoorbeeld middels een werkconfe
rentie) positief beoordeeld. De Koepel is van mening dat 
de huidige projectstructuur accuraat is (met vertegenwoor
digers van de gemeente en een vertegenwoordiging vanuit 
de Koepel).
De Stuurgroep heeft op grond van deze informatie gecon
stateerd dat voor structurele ondersteuning op regionaal 
niveau onvoldoende draagvlak is. De uitvoering van de 
Retailvisie vindt plaats in de winkelgebieden zelf en voor zo 
ver daarbij ondersteuning gewenst is, zijn de gemeenten 
daarop als eerste aanspreekbaar.

In opdracht van de Provincie ZuidHolland is onderzoek 
gedaan naar de PDVlocaties (doelgerichte winkelgebie
den) in de provincie. Doel was het identificeren van kans-
rijke initiatieven voor herontwikkeling, samenvoeging of 
transformatie van PDVlocaties. Ambtelijk is met de provin

cie gesproken over de resultaten. Het is op dit moment 
nog niet duidelijk wat de eventuele implicaties van dit 
onderzoek zijn voor de doelgerichte locaties in de Leidse 
regio.

Welke stappen volgen?
Voor de doelgerichte winkelgebieden ligt er vanuit de 
Retailvisie nadrukkelijk een regionale opgave (Actielijn C 
van de Retailvisie). Enerzijds is er een kwantitatieve opgave 
(vermindering van het aantal vierkante meters) en ander
zijds een kwalitatieve opgave (profilering van de verschil
lende locaties). Waarbij centraal staat: hoe worden de klan
ten in de regio optimaal bediend? Vanuit de werkgroep 
Retailvisie is, samen met enkele ondernemers, het initiatief 
genomen tot gezamenlijke uitvoering. Die gaat – naar ver
wachting – het komende halfjaar zijn beslag krijgen. 

De ontwikkelingen die in de overige winkelgebieden 
plaatsvinden pogen we bij te houden met behulp van 
informatie uit de ambtelijke werkgroep. Daarnaast is er de 

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
De Retailvisie bevindt zich in de fase van uitvoering.  
De uitvoering vindt plaats in de winkelgebieden zelf.  
De regionale visie is daarbij uitgangspunt. De actieplannen 
die  op basis van de visie  voor alle winkelgebieden in de 
regio zijn gemaakt, vormen daarbij een handreiking. 

De Stuurgroep Retailvisie is in september voor het eerst in 
nieuwe samenstelling (sinds de gemeenteraadsverkiezin
gen) bijeen geweest. De Stuurgroep boog zich o.a. over de 
vraag of er behoefte is aan regionale ondersteuning van de 
winkelgebieden. Zo’n regionaal coördinatiepunt was één 
van de aanbevelingen van het Expertteam.

De Koepel van ondernemersverenigingen in de Leidse 
Regio had die behoefte en de daarvoor benodigde finan
ciering begin dit jaar in kaart gebracht. De conclusie was 
dat er onvoldoende draagvlak is voor een regionaal coördi
natiepunt. Wel wordt belang gehecht aan het hebben van 
een lokale vraagbaak. Accountmanagers, bedrijvencon



De urgentie
Steeds meer winkels hebben het moeilijk. Niet alleen door 
de crisis, maar ook omdat consumenten ander gedrag 
vertonen. Zij winkelen online, gaan naar grotere winkelcen
tra in andere steden of kopen hun kleding in massale out
letcentra. De leegstand van winkels neemt dan ook toe. En 
dat leidt tot een minder aantrekkelijk winkelgebied.

De opdracht
Het sterker en toekomstbestendig maken van de winkelge
bieden in de Leidse regio is de opdracht. De visie is in 2016 
vastgesteld in alle deelnemende gemeenten. Nu volgt een 
gezamenlijke uitvoering onder de vlag van Economie071. 

Categorie: lopend project

Hierbij wordt gewerkt aan drie Actielijnen:
• Actielijn A: sterker maken wat sterk is;
• Actielijn B: mogelijkheden verkennen voor winkel

gebieden buiten de hoofdwinkelstructuur;
• Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de 

perifere locaties.

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgever: Ton de Gans,  
gemeente Zoeterwoude.
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071.
Ambtelijk projectleider: Ton Orleans, gemeente 
Zoeterwoude.

Projectboard Retailvisie: wethouders gemeenten, Koepel 
Leidse regio, Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
Aanspreekpunten: 
• Actielijn A: gemeente Katwijk
• Actielijn B: gemeente Leiden
• Actielijn C: gemeente Leiderdorp

opdracht om te komen tot een systeem van Retail
monitoring. De werkgroep zal een voorstel doen hoe dit  
te ontwikkelen. Informatie over de voortgang is in eerste 
instantie relevant voor de evaluatie van de Retailvisie die, 
zoals afgesproken, in de loop van 2019 zal plaatsvinden.

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
Het Actieplan dat bij de Retailvisie hoort, bevat een begro
ting. Deze begroting is gebaseerd op de uitvoering van de 
drie Actielijnen door de inhuur van een of meerdere exter

ne bureaus. De kostenverdeling vindt plaats op basis van 
inwonertal. Voor fase 2 is in deze begroting een bedrag van 
€ 170.000 geraamd, verdeeld over de actielijnen B en C. 
Zoals is gebleken uit het onderzoek van de Koepel Leidse 
Regio is er onvoldoende (financieel) draagvlak voor coör-
dinerende activiteiten voor actielijn A. De uitvoering van de 
actieplannen zelf wordt gefinancierd door de betrokken 
stakeholders.

Welke risico’s heb je in beeld en welke beheersmaatre-
gelen zet je daarvoor in? 
De uitvoering van de Retailvisie is een zaak van lange 
adem. We moeten energie blijven steken in het verkrijgen 
en behouden van draagvlak van alle ondernemers in de 
Leidse regio. Dit lag in eerste instantie in handen van de 
ondernemers(verenigingen) zelf en dat zal – zonder regio
naal coördinatiepunt – ook in de toekomst het geval zijn. 
De Stuurgroep Retailvisie monitort de voortgang en zal op 
grond van de evaluatie besluiten of de huidige werkwijze 
voldoende waarborg biedt voor het realiseren van de visie.




