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Onderwerp

Stand van zaken Intratuin

Geachte Raad,
Door raadslid C. Bremmer van de CDA-fractie zijn op dinsdag 19 mei 2020 vragen gesteld met
betrekking tot stand van zaken Intratuin. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
1.

Kan het College de Raad een meest recente update geven over de stand van zaken
m.b.t. de huidige positie van Intratuin gegeven de recente besluitvorming van de
gemeente Katwijk.
Antwoord: De eigenaar van Intratuin beraadt zich op de ontstane situatie, gegeven de
besluitvorming van de gemeente Katwijk. Gemeente Voorschoten heeft een overeenkomst
met Synchroon BV, waaruit geïmpliceerd zou kunnen worden dat medio 2021 de
bedrijfsvoering van Intratuin zal stoppen ten behoeve van een herontwikkeling van deze
locatie naar woningbouw. In lijn hiermee heeft Synchroon BV een privaatrechtelijk
overeenkomst met Intratuin over de formele levering van de grond. De gemeente is hierin
geen partij, het risico over de bedrijfsvoering van Intratuin ligt bij de eigenaar

2.

Welke implicaties heeft een binnenkort voorziene beëindiging van Intratuin
v.w.b. werkgelegenheid Van Voorschotenaren?
Antwoord: Dat is nog niet bekend en is afhankelijk van beslissingen die de eigenaar van
Intratuin nog moet nemen. Dit soort vragen betreft de bedrijfsvoering van Intratuin waarop
het college geen invloed heeft.

3.

Ziet het College nog mogelijkheden voor een eigen faillerende of stimulerende rol
bij de zoektocht van Intratuin naar een locatie elders in de Leidse regio?
Antwoord: Gedurende het proces hebben collegeleden de zaak onder de aandacht gebracht
bij de verantwoordelijk wethouder van gemeente Katwijk. Daarnaast is er binnen de retail
stuur- en werkgroep Leidse Regio ook gevraagd naar mogelijke locaties. Dit heeft helaas
niet geleid tot het vinden van een andere juiste locatie voor Intratuin. De eigenaar van
Intratuin is hiervoor verantwoordelijk en het college ondersteunt daar waar kan en nodig is.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris
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Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2

