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Van: Ondernemersverenigingen Leidse Regio 

 

Leiden, 29 november 2016    kenmerk: HG.2016.11.29. 

Betreft: Holland Outlet Mall    contact: ondernemen@centrumvanleiden.nl 

 

Geachte raadsleden, 

De ondernemers en ondernemersverenigingen uit de Leidse regio hebben met verbazing kennisgenomen 

van het voornemen om in uw gemeente een Factory Outlet Center genaamd Holland Outlet Mall te 

realiseren.  

Het veranderende consumentengedrag heeft de afgelopen jaar geresulteerd in een stijgende leegstand 

en werkeloosheid binnen de retailsector. Duidelijk is dat er, ook in onze regio, teveel m2 detailhandel is. 

Daarom hebben het bedrijfsleven en de overheid in de Leidse regio zich, onder druk van de provincie Zuid-

Holland, de afgelopen twee jaar gebogen over een visie waarin heldere keuzes worden gemaakt als het 

gaat om de verschillende winkelgebieden.  Onze verbazing is dan ook groot dat u serieus overweegt om 

op nog geen twaalf kilometer afstand ruim 18.000 m2 detailhandel toe te voegen, met een mogelijke 

uitbreiding naar 30.000 m2. 

Mariëtte van Leeuwen, uw wethouder economische zaken, geeft in een persbericht aan de kans op een 

impuls voor de binnenstad met beide handen te willen aangrijpen. 'We moeten onze stad aantrekkelijk 

houden en blijven investeren om aan de veranderde wensen van consumenten te voldoen. Zij willen 

beleving.’ Wij zijn het helemaal eens met de wethouder maar zijn van mening dat een FOC de gewenste 

impuls niet zal brengen.  

Op basis van onze ervaring weten we namelijk dat dit plan ten koste zal gaan van de winkels in het 

Stadshart en de wijkwinkelcentra met leegstand, werkloosheid en het wegvallen van de sociale functie 

tot gevolg. Outlet Centers verkopen al lang geen restpartijen meer maar hebben hiervoor speciale 

productielijnen. De combinatie van een lage prijs en de schaal waarop het wordt aangeboden zal 

dusdanig concurrerend zijn dat veel Zoetermeerse ondernemers het niet zullen redden. Een impuls die 

meer problemen veroorzaakt dan oplost.  

En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor de regio. De aannames van de positieve effecten 

zijn veel te rooskleurig en de negatieve effecten op de relevante regio en winkelgebieden worden 

onvoldoende tot niet meegenomen en meegewogen in het raadsvoorstel. Daarvoor verwijzen wij ook 

naar de brief van de regio Holland Rijnland, die wij nadrukkelijk onderschrijven. 



Wij adviseren u niet door te gaan met dit onzalige megalomane plan en roepen u op de argumenten van 

uw eigen ondernemers serieus te nemen. Maak sterker wat sterk is en investeer in de bestaande gebieden 

om die nog aantrekkelijker te maken zodat de consument bediend wordt en het Zoetermeerse 

voorzieningenniveau én het aantal banen stijgt.  

 

Hoogachtend, 

 

Namens: 

 Stichting Centrummanagement Leiden 

André Veenboer, voorzitter en Erwin Roodhart, Centrummanager | Directeur 

 

Winkeliersvereniging Zeezijde Katwijk en Katwijk Marketing 

Piet de Vries, Directeur | Citymanager 

 

Winkeliersvereniging WOOON Leiderdorp 

Bart Keijzer, voorzitter 

 

Winkeliersvereniging Doezastraat Leiden 

Nelly Brands, voorzitter 

 

Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV) 

Didos van Dam, voorzitter 

 

Winkeliersvereniging Hartje Leiden 

Eric Groen, voorzitter 

 

Winkeliersvereniging Winkelhof Leiderdorp 

John Filippo, voorzitter 

 

Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) sectie Voorhout en sectie Sassenheim 

Jules de Vries, voorzitter 

 

Ondernemersvereniging De Bree Leiden 

Emma Biemans, vervangend voorzitter 

 

Winkeliersvereniging De Baanderij Leiderdorp 

Arjan Meester, voorzitter 

 

Ondernemersvereniging Haarlemmerstraat Leiden 

Dagobert Schulp, voorzitter 

 

 



Stichting Winkelcentrum Lange Voort Oegstgeest 

Linda Tromp, voorzitter 

 

Ondernemersvereniging Pieterskwartier Leiden 

Harold Fleurke, vervangend voorzitter 

 

 

Winkeliersvereniging Bosplein Katwijk 

Dik Haasnoot jr., voorzitter 

 

Winkeliersvereniging De Luifelbaan Leiden 

Koen de Wit, voorzitter 

 

Ondernemersvereniging Voorschoten 

Frank ten Have, voorzitter 

 

Centrum Ondernemers Voorschoten 

Ron Kühn, voorzitter 

 

Winkeliersvereniging Winkelgebied De Kempenaer Oegstgeest 

Marijke in ’t Veld, voorzitter 

 

 

 

 

cc College van GS provincie Zuid – Holland 

     Provinciale Staten Zuid – Holland 

     Stichting Winkelcentrumbelang Zoetermeer (SWZ) 

     Centrummanagement Stadshart Zoetermeer 

 

 


