
Schriftelijke vragen van Rosie van Peijpe en Tineke Hoogeboom (beiden 
GroenLinks), Lianne Raat en Malcolm Jones (beiden PvdD) aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over de komst van Fat 
Phills Diner en het bevorderen van de gezonde en duurzame voedselomgeving 
in Leiden (ingediend: 8 september 2022). 
Recentelijk is bekend gemaakt dat binnenkort de fastfoodzaak Fat Phills Diner geopend zal worden op 
de Stille Mare waar voormalig de Subway was gevestigd. Dit is een Amerikaanse zaak met de slogan 
‘the fattest in town’ waar Leidenaren Amerikaanse hamburgers en gefrituurde snacks van enorme 
portiegrootte kunnen halen. De komst van deze zaak is een stap achteruit voor de gezonde en 
duurzame leefomgeving waar we in onder andere het Leids preventieakkoord naar streven. 
 
In dit akkoord staat geschreven: “Inwoners zullen sneller gezonde keuzes maken als de fysieke 
omgeving uitdaagt en gezond gedrag stimuleert en er gezonde (voedings)keuzes zijn.” Dit is 
voornamelijk cruciaal voor jongeren die nog niet in staat zijn zelf deze keuzes te maken. 
 
GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen de komst van meer van dergelijke fastfoodzaken in de 
toekomst graag voorkomen om de gezonde en duurzame leefomgeving van de Leidenaar te 
bevorderen. 
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Van Peijpe, Hoogeboom 
(beiden GL) en Raat en Jones (beiden PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Leiden de volgende vragen: 

Het Leids preventieakkoord 2021-2023 “Leiden gezond en vitaal” wil alle Leidenaren kansen en 
mogelijkheden geven om in een zo goed mogelijke gezondheid te kunnen leven en werken. Dit gaat 
over een rookvrije generatie, mentale gezondheid, een integrale aanpak door de partners van dit 
akkoord maar gaat ook zeker over een gezond gewicht. ‘Bevorderen van gezond eten/Gezonde 
voeding speelt een essentiële rol bij het voorkomen en terugdringen van overgewicht.’ staat 
geschreven in dit akkoord. In 2021 had reeds de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht. 
We hebben dus nog een lange weg te gaan. 
 

1. Erkent het college dat het aanbod van Fat Phills Diner zeer calorierijk en ongezonde 
voeding betreft en dus in tegenspraak is met het staande Leids preventieakkoord? 

2. Erkent het college zijn verantwoordelijkheid in het naleven van de waarden van het 
preventieakkoord? 

3. Is het college bereid om in de toekomst het aantal ongezonde en niet duurzame 
eetgelegenheden in de gemeente Leiden terug te dringen? Zo ja, op welke manier? 
Zo nee, waarom niet? 

De City Deal gezonde en duurzame voedselomgeving werkt aan een gezonde en duurzame 
voedselomgeving samen met de steden Almere, Amsterdam, Ede, Haarlem, Rotterdam, 
Utrecht, Den Haag en Wageningen. 

4. Is het college bereid om zich aan te sluiten bij deze City Deal. Zo ja, wanneer? Zo nee, 
waarom niet? 

Als belangenbehartiger van de Leidse binnenstadondernemers vragen wij ons af welke rol 
Centrummanagement Leiden heeft gespeeld bij de komst van deze fastfoodzaak.  

5. Heeft Centrummanagement Leiden in het werven van deze horecazaak een bemiddelende rol 
gespeeld? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze rol? 

6. Kan het College het Centrummanagement Leiden verzoeken om in het vervolg niet te 
bemiddelen met potentiële huurders van vastgoed, waarvan de soort winkel/zaak strijdig is 
met staand beleid zoals bijvoorbeeld het Leids preventieakkoord? 
 

De gemeente heeft ook ruimtelijke instrumenten tot haar beschikking. Wij vragen ons af welke 
mogelijkheden, voor- en nadelen het inzetten van ruimtelijke instrumenten heeft. 



7. Welke ruimtelijke mogelijkheden ziet het College onder de huidige wet- en regelgeving om dit 
soort horeca/detailhandel tegen te gaan? 

In de, in november 2021 door de Raad vastgestelde, Leidse Omgevingsvisie 2040 (v1.1.) stelt het 
College dat er voor het verbeteren van een "een opgave [ligt] voor een gezonde leefstijl vanuit het 
belang van de kwaliteit van de leefomgeving" Wij zijn benieuwd naar ruimtelijke mogelijkheden onder 
de Omgevingswet. 
 

8. Welke ruimtelijke mogelijkheden ziet het College onder de Omgevingswet om dit soort 
horeca/detailhandel te beperken? Graag met onderbouwing onder meer denkend aan 
gezondheid in het omgevingsplan, het opnemen van een afstandsbepaling en het feit er op 
lokaal niveau nog ruimte is voor de definiëring van het begrip "goede leefomgeving" waaraan 
straks plannen in de fysieke leefomgeving moeten voldoen. 

9. Is het College bereid te kijken welke ruimtelijke instrumenten het in kan zetten ter bevordering 
van een gezonde leefstijl? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Raad voorstellen 
hierover verwachten?  


