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1.

Inleiding

1.1.
Aanleiding
De gemeenten Zoetermeer en Lansingerland hebben het gezamenlijke initiatief genomen om op de grens
tussen beide gemeenten een nieuw vervoersknooppunt te realiseren. Rond dit knooppunt en in de directe
omgeving wordt een nieuw stedelijk gebied ontwikkeld met onder andere kantoren, bedrijvigheid en
leisurevoorzieningen.
Als ruimtelijk en beleidsmatig kader zal voor de gemeente Lansingerland en Zoetermeer een
Intergemeentelijke Structuurvisie (verder: ISV) opgesteld gaan worden voor de projecten Bleizo, het
Kwadrant en de directe omgeving, het Prisma bedrijvenpark, Lansinghage en Brinkhage. De kaders
waarbinnen de ISV opgesteld gaat worden zijn opgenomen in de Nota koersbepaling, die als startnotitie
dient voor de ISV.
Er is gekozen voor één structuurvisie met planMER (MER =milieueffectrapportage), waarin de
ontwikkelingen in samenhang en in relatie met de omgeving kunnen worden bezien, omdat in de
projecten Bleizo en het Kwadrant verschillende MER beoordelings-plichtige activiteiten zullen worden
ontwikkeld.
Met de Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER geven de gemeenteraden aan de initiatiefnemers (de
colleges van B&W) mee welke elementen opgenomen worden in de ISV en op welk detailniveau de
milieuaspecten onderzocht en meegewogen moeten worden.
1.2.
Besluitvormingstraject
In het besluitvormingstraject zijn de concept versies van de Nota koersbepaling en de Notitie reikwijdte
en detailniveau PlanMER door de raden van Lansingerland op 16 december 2010 en Zoetermeer op 10
januari 2011, als zijnde het bevoegde gezag, vrijgegeven voor inspraak en advies conform het bepaalde
in artikel 7.8 Wet milieubeheer.
Beide documenten plus de bijbehorende raadsbesluiten en de memo d.d. 5 januari 2011 aan de
gemeenteraad van Zoetermeer inzake reactie behandeling Nota koersbepaling en Notitie reikwijdte en
detailniveau planMER hebben vanaf 28 januari 2011 tot en met 11 maart 2011 ter inzage gelegen op
beide gemeentehuizen. De stukken waren ook te vinden op de websites van de beide gemeenten . Een
ieder had 6 weken de tijd om een reactie op de concepten te geven. In de Heraut (Lansingerland) en het
Postiljon (Zoetermeer) heeft een kennisgeving gestaan .De overlegpartners van de gemeente zijn
individueel op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van de concepten.
In de voorliggende Nota van Beantwoording zijn de resultaten weergegeven van de terinzagelegging. In
dit kader zijn de binnengekomen inspraakreacties samengevat en beantwoordt. Hierbij is aangegeven of
en zo ja, welke aanpassingen de ingediende inspraakreacties tot gevolg hebben voor de Nota
koersbepaling en/of de Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER.
Deze Nota van de Beantwoording wordt behandeld in de colleges van beide gemeente en de
raadscommissie Ruimte van de gemeente Lansingerland en de commissie Ruimte van de gemeente
Zoetermeer. De vaststelling van de definitieve Nota Koersbepaling en Notitie reikwijdte en detailniveau
PlanMER door de raden is gepland op 30 juni 2011 (gemeente Lansingerland) en op 27 juni 2011
(gemeente Zoetermeer). Vervolgens start het traject van opstellen van de Ontwerp (intergemeentelijke)
Structuurvisie en de PlanMER. Beide zullen op hun behandeld worden in colleges, raadscommissie en
raden van beide gemeenten en ter inzage worden gelegd.
De ISV vormt het beleidskader voor de op te stellen bestemmingsplannen voor Bleizo en het Kwadrant.
Bovendien kan de PlanMER gebruikt worden voor de verdere planologische uitwerking van de
verschillende initiatieven.
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1.3.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beantwoorden wij de binnengekomen zienswijzen en reacties van de Commissie m.e.r.,
overlegpartners en organisaties. Er zijn ook twee reacties ontvangen van particulieren.
In hoofdstuk drie staan de belangrijkste wijzigingsvoorstellen voor de definitieve Nota Koersbepaling en
Notitie reikwijdte en detailniveau planMER.
Hoofdstuk 4 gaat in op de ambtelijke aanpassingen vanuit de gemeente Lansingerland en/of gemeente
Zoetermeer.
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2.

Beantwoording reacties

2.1.

Commissie van de m.e.r.

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het
meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over de intergemeentelijke structuurvisie:
1. een onderbouwing van de behoefte aan de voorgenomen planonderdelen;
2. inzicht in de flexibiliteit in het voornemen om bij een kleiner of ander programma toch
duurzaamheids- en leefbaarheidsambities te realiseren;
3. de volgorde, relatie en interactie van de verschillende ontwikkelingen;
4. de bezoekersaantallen en modal-split;
5. de verkeerseffecten en daarvan afgeleide milieugevolgen van de alternatieven, varianten en
verschillende planonderdelen;
6. de inpassing van (resterende) landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de ontwikkeling
van de lokale groen-blauwe, ecologische structuur en verbindingen.
Daarnaast gaat de Commissie in haar advies meer in detail in op de te onderzoeken alternatieven en de
aanpak en inhoud van de sectorale analyses.
 In het MER komen de 6 punten die zijn benoemd als ‘essentiële informatie’ op de volgende wijze aan
de orde. Het planMER:
1. geeft op basis van uitgevoerde marktonderzoeken een onderbouwing van het
maximumprogramma zoals dat wordt vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie;
2. gaat op hoofdlijnen in op de wijze waarop de ambities en doelstellingen kunnen worden bereikt,
mede in relatie tot de fasering van de plannen en de gewenste flexibiliteit;
3. beschrijft de fasering van het voornemen en de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende
plandelen;
4. geeft een overzicht (en onderbouwing) van de te verwachten bezoekersaantallen en de modelsplit;
5. bevat een analyse van de verkeerseffecten van de voorgenomen plannen (op basis van de
resultaten van het verkeersmodel). Tevens worden de verkeersgerelateerde effecten (geluid en
luchtkwaliteit) inzichtelijk gemaakt;
6. beschrijft de aanwezige waarden (landschappelijk, cultuurhistorisch, archeologisch en ecologisch)
en geeft aan op welke wijze deze waarden een rol kunnen spelen bij de verdere uitwerking van
de plannen.
 In de notitie reikwijdte en detailniveau is beschreven op welke wijze in het planMER wordt omgegaan
met alternatieven en de aanpak van de sectorale analyses. Naar aanleiding van het advies van de
Commissie m.e.r. zal in het MER aandacht worden besteed aan de volgende aspecten:
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geef een samenvatting van de onderbouwing van het maximumprogramma zoals dat wordt
vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie;
in de sectorale analyses wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in enerzijds de
effectbeschrijving van de plannen en anderzijds de wijze waarop doelstellingen en ambities
kunnen worden ingevuld;
een deel van de ontwikkelingen zijn op dit moment nog onzeker. In het planMER wordt ingegaan
op eventuele terugvalopties (bijvoorbeeld voor het FOC en Adventure World) en de milieueffecten
die samenhangen met deze terugvalopties;
in de verkeersanalyses wordt ingegaan op de pieksituaties voor de verschillende
deelontwikkelingen (weekenddagen / weekdagen) en de gevolgen voor de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling;
het planMER gaat in op de wijze waarop de ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen worden
bereikt en de kwetsbaarheden in het studiegebied voor de gevolgen van klimaatveranderingen.
Op basis daarvan worden waar nodig aanvullende maatregelen geformuleerd.
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2.2.

Rijkswaterstaat

Reactie

Samenvatting reactie + beantwoording
1. Zowel in de Notitie reikwijdte en detailniveau planMER als de Nota Koersbepaling wordt regelmatig
gesproken over fasering van de ontwikkeling in het structuurvisiegebied. Logisch natuurlijk gezien de
grootte en de marktontwikkelingen, maar toch wil Rijkswaterstaat hier aandacht voor. Rijkswaterstaat wil
geen fasering waar de ontwikkeling van de OV-knoop achter gaat lopen op de andere ontwikkelingen. De
ontwikkeling van de Vervoersknoop is voor Rijkswaterstaat een vereiste voor de ontwikkeling van het
Bleizo podium (noord- en zuidzijde A12), Bleizo Leisure park en Prisma. Voor de overige ontwikkelingen
voldoet de halte van Tuylpark of zijn de ontwikkelingen dusdanig dat de A12 hierdoor minder belast zal
gaan worden. Graag aandacht hiervoor in de notities en bij verdere uitwerking van de planMER,
projectMERren en bestemmingsplannen
 Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Bleizo en de Vervoersknoop Bleizo
is volgens de huidige planning dat de vervoerksnoop Bleizo parallel wordt gerealiseerd aan de
gebiedsontwikkeling Bleizo. Hierbij wordt uitgegaan dat de Vervoersknoop in 2014 operationeel zal zijn.
en De ontwikkeling van de Bleizo gebiedsontwikkeling start in 2012 en loopt door tot en met 2024. De
Vervoersknoop zal dus eerder gereed zijn dan het grootste gedeelte van de ontwikkeling van de
gebiedsontwikkeling Bleizo.
2. Wordt bij het thema externe veiligheid (tabel 3.1 van notitie Reikwijdte) ook de CO-2 leiding
meegenomen?
 Ja, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een speciale risicoanalyse naar de CO-2
leiding gemaakt en de resultaten daarvan worden meegenomen.
3. p.8 van de Notitie reikwijdte bovenaan. Ministerie van VROM is inmiddels opgegaan in I&M. Dit
aanpassen en eventueel verwijzen naar specifieke beleidsterrein.
 De verandering van tenaamstelling van de Ministeries zal worden meegenomen.
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4. In beide notities wordt met geen woord gerept over mobiliteitsmanagement. Met name in de nota
Koersbepaling zou om ook de mensen in dat OV bij de vervoersknoop te krijgen hier mijn inziens een
actieve aanpak op moeten worden gezet. Mobiliteitsmanagement moet dan ook onderdeel zijn van de
koersbepaling.
 Mobiliteitsmanagement zal zowel in de planMER op basis van bijvoorbeeld een splitmodel berekening
als in de Intergemeentelijke Structuurvisie nader aandacht krijgen

Pagina 17 van 63 17

- DEFINITIEFNota van beantwoording

2.3.

Prorail

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Er dient een ruimtereservering opgenomen te worden in het plangebied voor vier-sporigheid van de
spoorlijn Den Haag en Utrecht.
 De gewenste ruimtereservering in het plangebied voor vier-sporigheid van de spoorlijn Den Haag en
Utrecht is opgenomen in de huidige planvorming.
2. De voorwaarden, die zijn opgenomen in de objectovereenkomst tussen de Staat en de Gemeente
Bleiswijk over de onderhoudsgrenzen, (tijdelijke) bereikbaarheidswegen en nieuwe (HSL) kruisende
wegen, dienen mee genomen te worden in de toekomstige plannen.
 Deze voorwaarden zijn en zullen worden meegenomen in de huidige en toekomstige planvorming.
3. Er dient onderzocht te worden of onder invloed van de te verwachten toenemende verkeerstoename,
het noodzakelijk is extra voorzieningen te treffen betreffende aanrijbeveiliging. Ook de doorrijhoogte
mag, als het vrachtverkeer gaat toenemen, niet uit het oog verloren worden.
 Allereerst dient opgemerkt te worden dat voor bedrijventerrein Hoefweg-Zuid een bestemmingsplan
vigeert waarin sprake is van bedrijfsbestemming. De voorgelegde plannen bevatten dezelfde
bedrijfsbestemming. Er zal tijdens het opstellen van de stedenbouwkundige en civiele plannen onderzocht
te worden of onder invloed van de te verwachten toenemende verkeerstoename, en zo ja , welke extra
voorzieningen te treffen betreffende aanrijbeveiliging.
4. De risico's onder invloed van de bouw van nieuwe bedrijven langs de HSL (verzakking, schade aan
viaduct/HSL) dienen te worden onderzocht en te worden voorkomen.
 De risico’s onder invloed van de bouw van nieuwe bedrijven langs de HSL (verzakking, schade aan
viaduct/HSL) zullen zowel in de planvorming als tijdens de bouw worden geanalyseerd en beheerst.
Nadere afstemming hierover zal met de betrokken partijen plaatsvinden.
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2.4.

Provincie Zuid-Holland

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Programma: Gezien de grote onzekerheden ten aanzien van het programma dienen niet alleen het
nulalternatief en het basisalternatief, maar ook de mogelijke alternatieven of varianten te worden
beschreven.
 In de Ontwerp Structuurvisie zal het nulalternatief c.q. het basisalternatief nader worden toegelicht.
Daarnaast zullen de zogenoemde terugvalopties (bijvoorbeeld voor Bleizo een modern gemengd
bedrijventerrein) per project (Bleizo en het Kwadrant) nader worden toegelicht.
2. Kantoren: er dient bij de verdere ontwikkeling van de kantoren binnen projectgebied Bleizo
overeenstemming te zijn over de opname in het regionale programma’s tot 2020 van stadsgewest
Haaglanden en stadsregio Rotterdam.
 Allereerst dient opgemerkt te worden dat ten tijde van het opstellen van de Nota koersbepaling en
notitie Reikwijdte en detailniveau PlanMER de kantorenstrategieën van stadsgewest Haaglanden en
stadsregio Rotterdam nog niet waren opgesteld. De GR Bleizo zal in samenwerking met beide gemeenten
er voor zorg dragen dat het programma van Bleizo wordt afgestemd met de regionale kantorenstrategie
van stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam. Hierover is overleg gaande.
3. Kantoren: in het kader va de SER-ladder dient bij het opstellen van bestemmingsplannen een
verantwoording te worden opgenomen, waarin de behoefte aan nieuwe locaties als gevolg van de
vervangings- en uitbreidingsvraag wordt onderbouwd. Ook moet worden onderbouwd waarom deze
behoefte niet kan worden ondervangen door herstructurering of intensivering van bestaande locaties, of
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het benutten van ruimte op locaties elders in de regio. Tevens moet onderzocht worden of ter
compensatie elders de kantoorruimte kan worden beperkt door sloop of functieverandering.
 Uitgangspunt is dat de kantoren die ontwikkeld worden in Bleizo onder andere zullen gelden als
vervanging van de verouderde (plan)voorraad in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer stelt een plan
van aanpak op voor de minder courante, bestaande kantoren en nog niet ontwikkelde locaties in de
planvoorraad. Zowel in de Intergemeentelijke Structuurvisie als de toekomstige bestemmingsplan(nen)
zal de onderbouwing nader aandacht krijgen.
4. Detailhandel: de gereserveerde locatie voor een outlet in Alphen aan de Rijn, dient eerst te komen
vervallen voor de mogelijkheid vrijkomt om een outlet bij Bleizo te realiseren. Hierbij dienen eerst de
REO’s positief advies te geven en vervolgens kan de besluitvorming door de provincie over Bleizo pas
worden afgerond. Een herziening van de structuurvisie en de verordening Ruimte dient dan plaats te
vinden.
 De GR Bleizo volgt de ontwikkelingen in Alphen aan de Rijn, de besluitvorming bij de REO’s en de
Provincie nauwkeurig. Het is niet ondenkbeeldig dat in Alphen aan de Rijn wordt besloten om niet door te
gaan met de planontwikkeling van het FOC.
Nadat en indien op gemeentelijk niveau de raden van beide gemeenten positief hebben besloten over de
komst van de outlet in Bleizo, zullen de gemeenten advies vragen aan de REO’s en een aanvraag van
herziening van de structuurvisie en de Verordening ruimte aanvragen.
Marktpartijen hebben hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Bleizo. Op hun verzoek en onder hun
verantwoordelijkheid wordt nu een economisch effectonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het
onderzoek worden voorgelegd aan de beide gemeenteraden die uiteindelijk bepalen of de realisering van
een FOC op Bleizo wenselijk en aanvaardbaar is. Beide gemeenten staan op het moment in principe
positief tegenover de komst van een Factory Outlet Center zolang deze met name geen ontwrichtende
werking hebben op de bestaande koopcentra in beide gemeenten. Hiervoor is ruimte geschapen in de
planologische beleidskaders. Het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam ondersteunen het
initiatief maar hebben dezelfde voorwaarden als de gemeenten.
Om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid en effecten wordt een onderzoek naar de economische
effecten van de Factory Oulet Center gedaan. De resultaten daarvan worden in 2e kwartaal van 2011
verwacht. Er is een begeleidingscommissie ingesteld die toeziet op de kwaliteit en betrouwbaarheid van
het onderzoek. In deze commissie hebben vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen, Kamers
van Koophandel, de regio's, overige maatschappelijke organisaties en beide gemeenten zitting.
5. Detailhandel: Er dient aan de REO’s advies te worden gevraagd over de vestiging van een
autoboulevard op het Kwadrant, aangezien de plannen rekening houden met een ontwikkeling een
autoboulevard van meer dan 10% van het totale oppervlakte van het bedrijfsterrein. Pas bij een positief
advies kan besluitvorming bij de provincie plaatsvinden. Een ontheffing van de Verordening dient dan
aangevraagd te worden.
 De projectorganisatie Het Kwadrant zal namens de Gemeente Zoetermeer formeel advies vragen aan
de REO’s omtrent mogelijke toekomstige distributieplanologische onderzoeken.
6. Detailhandel: Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling van detailhandel in het van Tuyllpark en de
Silverdome, dient allereerst een distributieplanologisch onderzoek plaats te vinden, waaruit blijkt dat er
geen sprake is van ontwrichting in de detailhandelstructuur. Vervolgens dienen de REO’s positief advies
te geven.
 In 2009 is een locatie- en marktonderzoek gedaan voor de vestiging van grootschalige sportretail in
het stadsgewest Haaglanden. In april 2010 zijn de effecten voor Zoetermeer in kaart gebracht. Uit het
onderzoek blijkt dat er omzettechnisch geen sprake is van ontwrichting indien er grootschalige sportretail
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toegestaan wordt in het Van Tuyllpark. De projectorganisatie Het Kwadrant zal namens de Gemeente
Zoetermeer formeel advies vragen aan de REO’s omtrent mogelijke toekomstige distributieplanologische
onderzoeken.
7. Detailhandel: Het provinciale beleid biedt geen mogelijkheden voor een concentratie van perifere
detailhandel op bedrijfsterrein Prisma. De vestiging van een individueel bedrijf is toegestaan, mits het
niet meer dan 10% van het totale oppervlakte van het bedrijfsterrein betreft. Daarnaast dient er
allereerst een distributieplanologisch onderzoek plaats te vinden, waaruit blijkt dat er geen sprake is van
ontwrichting in de detailhandelstructuur. Vervolgens dienen de REO’s positief advies te geven.
 De projectorganisatie Prisma Bedrijvenpark zal indien nodig formeel advies vragen aan de REO’s
omtrent mogelijke toekomstige distributieplanologische onderzoeken.
8. Detailhandel: De beoogde ontwikkeling van detailhandel en horeca van 5.000m2 op het Podium Bleizo
is in principe mogelijk. Echter, er dient allereerst een distributieplanologisch onderzoek plaats te vinden,
waaruit blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting in de detailhandelstructuur. Vervolgens dienen de
REO’s positief advies te geven.
 De GR Bleizo zal formeel advies vragen aan de REO’s omtrent mogelijke toekomstige
distributieplanologische onderzoeken.
9. Detailhandel: de bezoekersaantallen van de outlet dienen eenduidig te worden weergegeven in de
Nota Koersbepaling en Notitie reikwijdte en detailniveau,
 De bezoekersaantallen, de beoogde bvo’s en wvo’s van de outlet zullen eenduidig worden
weergegeven in de Nota Koersbepaling en Notitie reikwijdte en detailniveau op basis van de laatste
inzichten, die voortkomen uit het economisch effectonderzoek.
10. Luchtkwaliteit: het is wenselijk dat de situatie ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking als
samenvatting van de PlanMER onderzoek in relatie tot luchtkwaliteit nader zal worden toegelicht in de
(ontwerp) structuurvisie.
 De resultaten van de PlanMER onderzoek zullen worden toegelicht in de (ontwerp) structuurvisie.
11. Externe veiligheid: in de ontwerp structuurvisie zal de situatie tav de Externe Veiligheid moeten
worden toegelicht. Hierbij dient nagegaan te worden of een groepsrisicoverantwoording nodig is en of
advies moet worden gevraagd aan een of beide betreffende veiligheidsregio’s.
 In het kader van de PlanMER zal onderzoek worden gedaan naar de externe veiligheid voor het totale
plangebied. Hierbij zal worden nagegaan of een groepsrisicoverantwoording nodig is en of advies moet
worden gevraagd aan een of beide betreffende veiligheidsregio’s.
12. Geluidskwaliteit: in de ontwerp structuurvisie zal de situatie ten aanzien van de geluidhinder nader
moeten worden toegelicht.
 In het kader van de PlanMER zal onderzoek worden gedaan naar de geluidkwaliteit voor het totale
plangebied. In de ontwerp structuurvisie zullen de resultaten nader worden toegelicht.
13. Milieuzonering en bedrijvigheid: in de ontwerp structuurvisie is het wenselijk een indicatie op te
nemen van de soorten bedrijven / inrichtingen, die in het ontwikkelingsgebied worden toegelaten c.q.
uitgesloten, inclusief onderlinge situering van bedrijven / inrichtingen in verband met (hinder)afstanden.
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 In de ontwerp structuurvisie zal een globale indicatie worden opgenomen van de soorten bedrijven /
inrichtingen, die in het ontwikkelingsgebied worden toegelaten c.q. uitgesloten, inclusief onderlinge
situering van bedrijven / inrichtingen in verband met (hinder)afstanden. Dit zal gebeuren op basis van
een milieuruimtekaart.
14. Duurzame energievoorzieningen: in de ontwerp structuurvisie dienen de (on)mogelijkheden van
locaties windenergie in relatie tot de beoogde gebiedsontwikkeling nader te worden toegelicht. Ook is het
wenselijk dat een paragraaf wordt opgenomen over de (on)mogelijkheden van duurzame
energievoorzieningen.
 In de ontwerp structuurvisie zal een paragraaf worden toegevoegd over de (on)mogelijkheden van
duurzame energievoorzieningen en de ambitie die de diverse projecten binnen het ISV plangebied hierbij
hebben.
15. Duurzame gebiedsontwikkeling: het is wenselijk zorg te dragen voor borging van de
duurzaamheiddoelstellingen en – ambities. Onderzoek hoe dit in het ruimtelijke planproces juridisch kan
worden geborgd is wellicht wenselijk.
 Er wordt nagegaan hoe duurzaamheid juridisch kan worden geborgd in het ruimtelijk planproces.
Indien relevant zal dit worden opgenomen in de duurzaamheidsparagraaf.
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2.5.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. De Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de Risico- en Crisisbeheersing van de VRR worden
graag in de gelegenheid gesteld om te adviseren over de paragraaf externe veiligheid in de PlanMER en
de intergemeentelijke structuurvisie.
 De Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de Risico- en Crisisbeheersing van de VRR zullen in
de gelegenheid worden gesteld om te adviseren over de paragraaf externe veiligheid in de PlanMER en de
intergemeentelijke structuurvisie.
2. Het verzoek om ook de Veiligheidregio Haaglanden te betrekken.
 De Veiligheidregio Haaglanden zal ook in de gelegenheid worden gesteld om te adviseren op de
paragraaf externe veiligheid in de PlanMER en de intergemeentelijke structuurvisie.
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2.6.

Kamer van Koophandel Den Haag

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. De haalbaarheid van de ambitie ten aanzien van de kantoorruimte op Bleizo dient nadrukkelijker aan
bod te komen in de intergemeentelijke Structuurvisie
 Allereerst dient opgemerkt te worden dat ten tijde van het opstellen van de Nota koersbepaling en
Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER de kantorenstrategieën van stadsgewest Haaglanden en
stadsregio Rotterdam nog niet waren opgesteld. De GR Bleizo zal in samenwerking met beide gemeenten
er voor zorg dragen dat het programma van Bleizo wordt afgestemd met de regionale kantorenstrategie
van stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam. Hierover is reeds overleg gaande.
Uitgangspunt is dat de kantoren die ontwikkeld worden in Bleizo onder andere zullen gelden als
vervanging van de verouderde (plan)voorraad in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer stelt een plan
van aanpak op voor de minder courante, bestaande kantoren en nog niet ontwikkelde locaties in de
planvoorraad. Zowel in de Intergemeentelijke Structuurvisie als de toekomstige bestemmingsplan(nen)
zal de onderbouwing nader aandacht krijgen.
De haalbaarheid van de ambitie ten aanzien van de kantoorruimte op Bleizo zal nader onderbouwd
worden in de Intergemeentelijke Structuurvisie. De ambitie is inmiddels naar beneden bijgesteld. Er
wordt nu uitgegaan van 50.000 m2 bvo voor het totale Bleizo – Podium, waarvan 10.00 m2 tot de
Rotterdamse voorraad (Greenport) en 40.000 m2 in de Haagse voorraad gerekend dient te worden.
2. Er dient ook op langere termijn voldoende ruimte voor (reguliere) bedrijven op voorraad te zijn in de
regio.
 De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer achten de voorraad voor (reguliere) bedrijfsterreinen
binnen beide gemeenten en de regio dusdanig, dat zij de ontwikkeling van grootschalige Leisure functies
binnen het plangebied van Bleizo mogelijk en wenselijk achten. Zij baseren dit op onderzoek van bureau
Buck. Dit onderzoek en de resultaten hiervan zullen nader worden toegelicht in de ISV.
3. De KvK Den Haag vindt het onwenselijk dat er sterk wordt ingezet op Perifere Detailhandelsvestigingmogelijkheden op het bedrijfsterrein Prisma.
 Het geldende bestemmingplan voor bedrijfsterrein Prisma biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling
van een Perifere Detailhandelsvestiging en Grootschalige Detailhandelsvestiging.
4. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van het sportterrein
voor de in het van Tuyllpark gevestigde sportverenigingen.
 De ruimtevraag en wensen van de sportsector zijn in beeld bij de gemeente Zoetermeer. In de
plannen is rekening gehouden met een uitbreiding van de hockeyvelden naar 5 velden. Het college heeft
hierover op 29 maart 2011 een besluit genomen.
5. Er wordt 7800 m2 retail en fastfood mogelijk gemaakt in het Kwadrant voor de Silverdome. Graag
onderbouwen van deze aantallen, ook gezien de detailhandelsontwikkelingen in de nabije omgeving
 In 2009 is een locatie- en marktonderzoek gedaan voor de vestiging van grootschalige sportretail in
het stadsgewest Haaglanden. In april 2010 zijn de effecten voor Zoetermeer in kaart gebracht. Uit het
onderzoek blijkt dat er omzettechnisch geen sprake is van ontwrichting indien er grootschalige sportretail
toegestaan wordt in het Van Tuyllpark. De projectorganisatie Het Kwadrant zal namens de Gemeente
Zoetermeer formeel advies vragen aan de REO’s omtrent mogelijke toekomstige distributieplanologische
onderzoeken.
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5. Gezien het feit dat het Kwadrant interessante locaties bevat, maar de ambities risicovol en onzeker
zijn, dienen de terugvalopties voor het Kwadrant in kaart gebracht te worden teneinde te voorkomen dat
er ruimte wordt geboden voor ongewenste functies.
 De ambities voor het Van Tuyllpark zijn in algemene zin vastgesteld door de raad van Zoetermeer. Het
voorgestelde programma is een uitwerking van deze ambities door initiatiefnemers. Mochten bepaalde
initiatieven geen doorgang vinden dan wordt er binnen de vastgestelde ambities gekeken naar
alternatieven. De gemeente is zich bewust van de noodzaak van het in kaart brengen van terugvalopties
voor Het Kwadrant en het Van Tuyllpark en waakt ervoor dat er geen ongewenste functies komen.
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2.7.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Het besluit om een FOC te ontwikkelen vraagt om een zorgvuldige afweging van regionale belangen.
 Om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid en effecten wordt een onderzoek naar de
economische effecten van de Factory Oulet Center gedaan. De resultaten daarvan worden in het 2e
kwartaal van 2011 verwacht. Hierna zal zorgvuldige besluitvorming op gemeentelijk en regionaal niveau
plaatsvinden.
2. Verkeerskundig onderzoek dient de verkeerskundige en milieutechnische effecten van een door de
boogde ontwikkeling vergroot verkeersaanbod op de N470 te onderzoeken.
 In het kader van de PlanMER zal er onderzoek plaatsvinden naar de verkeerskundige effecten op het
regionale wegennet rond het plangebied van de Intergemeentelijke Structuurvisie inclusief de
milieutechnische effecten daarvan. Hierbij zal de verkeersafwikkeling op de N470 ook worden onderzocht.
3. De verandering van het agrogerelateerde profiel van Hoefweg-Zuid naar een bedrijfsterrein met een
regulier profiel is onwenselijk. Er dient nadere afstemming binnen de regio hierover plaats te vinden.
 In de praktijk is te zien dat op reguliere bedrijfsterreinen vestiging van agrogelieerde bedrijven
plaatsvindt. Een specifiek daartoe bestemd bedrijventerrein wordt daarom niet als noodzakelijk geacht
door de gemeente Lansingerland en de gemeente Zoetermeer. Zij baseren dit op onderzoek van bureau
Buck. Dit onderzoek en de resultaten hiervan zullen nader worden toegelicht in de ISV. Desalniettemin
zullen de acquisitieactiviteiten van GR Bleizo zijn gericht op de agrarische sector.
4. De gemeente ziet graag een uitnodiging tegemoet om bovenstaande punten te bespreken.
 De GR Bleizo zal in overleg treden met de ambtelijke dienst en zullen uw verzoek tot overleg
voorleggen aan de colleges van Zoetermeer en Lansingerland.
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2.8.

Gemeente Zuidplas

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. De gemeente Zuidplas wil graag op de hoogte gebracht worden van eventuele besluitvorming over het
gebied De Rottezoom en betrokken worden bij de verdere uitwerking van eventuele planvorming.
 De gemeente Lansingerland zal de gemeente Zuidplas op de gebruikelijke wijze op de hoogte brengen
van eventuele planvorming over het gebied De Rottezoom en betrekken bij de verdere uitwerking van
eventuele planvorming. De Rottezoom valt buiten de scope van de Intergemeentelijke Structuurvisie
Bleizo, het Kwadrant en de directe omgeving.
2. De gemeente Zuidplas vraagt aandacht voor de door de provincie en ook door het college van de
gemeente Zuidplas gewenste parallelstructuur A12 tot en met de aansluiting op de N209.
 De parallelstructuur A12 tot en met de aansluiting N209 valt buiten de scope van de
Intergemeentelijke Structuurvisie Bleizo, het Kwadrant en de directe omgeving.
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2.9.

VWS Pipeline Control

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Gezien de geplande ontwikkeling met een Vervoersknooppunt en de kantoren, hotels, geplande
bezoekersaantallen voor de leisure, - en outletactiviteiten dient er aandacht te worden gegeven de
risicocontouren van de CO2leiding, de ligging, toegankelijkheid en veiligheidafstanden.
 In het onderzoek naar externe veiligheid in de PlanMER zal de CO2leiding de nodige aandacht krijgen.
Ook zal in de stedenbouwkundige plannen rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de
CO2leiding.
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2.10.

Maasstede

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Prisma e.a. is van mening dat de gemeente Lansingerland( en gemeente Zoetermeer), door over gaan
tot het ter inzage leggen van de Nota en Notitie, zonder daartoe overleg te hebben gevoerd over of
rekening gehouden hebben met de belangen van Prisma e.a. en evenmin goedkeuring te hebben
gekregen van Prisma e.a. en haar verplichtingen onder de SOK niet nakomt.
2. Prisma van mening dat de Nota en Notitie, zoals deze in weerwil van de verplichtingen uit de SOK ter
inzage is gelegd, op vele punten afwijken van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de SOK. In
de Nota en Notitie wordt nauwelijks rekenschap gegeven van de belangen van Prisma en de gevolgen die
de ISV (zal (kunnen) hebben voor Prisma.
3. Prisma e.a. verzoekt de gemeenteraad van Lansingerland (en die van Zoetermeer) derhalve
uitdrukkelijk, mede ter voorkoming van eventuele aansprakelijkheid van de gemeente Lansingerland
wegens niet-nakoming van haar verplichtingen onder de SOK, primair Maasstede en Prisma uit te
nodigen voor overleg voordat zij daadwerkelijk overgaat tot het op- en vaststellen van een (ontwerp) ISV
en subsidiair af te zien van het op- en vaststellen van een ontwerp ISV met als grondslag de thans
voorliggende Nota en Notitie zonder daartoe voorafgaande schriftelijke instemming van Prisma en e.a. is
verkregen.
 Separaat door Maasstede Bleiswijk B.V., en namens CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer
B.V. (hierna tezamen: "Prisma") zijn een woordelijk nagenoeg gelijkluidende inspraakreacties ingediend
naar aanleiding van de Nota Koersbepaling en de Notitie reikwijdte en detailniveau planMER. De Nota
bevalt de uitgangspunten voor de nog op te stellen Intergemeentelijke Structuurvisie. Deze
inspraakreacties worden in het navolgende gezamenlijk van commentaar voorzien.
De strekking van de inspraakreactie van Prisma – door Prisma als 'zienswijze' aangeduid – is primair dat
Prisma door de gemeente Lansingerland wordt uitgenodigd voor overleg, en subsidiair dat de gemeente
afziet van het opstellen en vaststellen van een (ontwerp) ISV met als basis de voorliggende Nota en
Notitie. Alvorens de gronden van de inspraakreactie nader te bespreken, wordt over de conclusie van
Prisma het volgende opgemerkt.
Ten eerste geldt dat het feit dat, anders dan Prisma veronderstelt, de terinzagelegging van de Nota en de
Notitie niet het eerste moment is geweest waarop Prisma van deze stukken heeft kunnen kennisnemen.
Reeds in oktober 2010 zijn deze stukken door GR Bleizo aan Prisma verstrekt. Op 20 oktober 2010 werd
namens Prisma meegedeeld dat de documenten zijn besproken, en dat nog met een reactie zou worden
gekomen. In november 2010 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle betrokken
partijen. Op 5 november 2010 heeft GR Bleizo nogmaals gevraagd om een reactie. Op 7 december 2010
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heeft Prisma gereageerd. Op 12 januari 2011 heeft vervolgens overleg hierover plaatsgevonden tussen
Prisma en GR Bleizo. GR Bleizo en de gemeente blijven te allen tijd tot overleg met Prisma bereid. Nadien
heeft de publicatie van de terinzagelegging van de startdocumenten plaatsgevonden (d.d. 28 januari
2011).
In de tweede plaats kan de inspraakreactie van Prisma er op zichzelf uiteraard niet toe leiden dat de
gemeenten de bevoegdheid wordt ontzegd om startdocumenten vast te stellen die op termijn moeten
leiden tot een Intergemeentelijke Structuurvisie, die te zijner tijd wederom aan inspraak onderhevig zal
zijn.
Voor zover nodig wordt onderstaand gereageerd op de door Prisma aangedragen gronden.
In de inspraakreactie van Prisma leest de gemeente Lansingerland dat Prisma van mening is dat de
Samenwerkingsovereenkomst van 2006 vergaande beperkingen zou opleggen aan de handelwijze van de
gemeente. Alvorens de bepalingen waarop Prisma zich beroept te bespreken, wordt opgemerkt dat de
beperkingen die de SOK oplegt niet extensief mogen worden uitgelegd, aldus dat de gemeente zich
publiekrechtelijk zou hebben gebonden zodanig dat de vrijheid om beleid te maken ten aanzien van
gebieden (ook) buiten Prisma Bedrijvenpark zou komen te ontbreken. De gemeente brengt in herinnering
dat zij de SOK mede heeft ondertekend primair omdat afspraken nodig waren over de positie van de
gemeente onder de Wet voorkeursrecht gemeenten, alsmede teneinde een regeling te treffen voor de
publiekrechtelijke medewerking van de gemeente aan de plannen van (onder meer) Prisma. De
gemeente heeft zich niet willen – en ook niet kunnen – binden aan enige absolute beperking in haar
publiekrechtelijke bevoegdheden terzake de algemene beleidsvormende taak van de gemeente voor
zover deze niet primair Prisma Bedrijvenpark betreft. Dat de gemeente zich daarbij de belangen van
Prisma Bedrijvenpark mede aantrekt, spreekt voor zich.
Overigens is er geen sprake van dat de gemeente verplichtingen uit de SOK niet na zou komen. Artikel
5.16, artikel 8.1, artikel 10.2, artikel 12.2 SOK zijn nog niet van toepassing in de fase van
beleidsvorming waarvan in casu sprake is. Mocht de beleidsvorming uitmonden in publiekrechtelijke
besluitvorming, die zou kunnen leiden tot een voor Prisma relevante afwijking van de Documenten
Bedrijvenpark Prisma Bleiswijk, dan zal dit uiteraard met Prisma worden besproken. In dat geval mag
Prisma er van uitgaan dat haar belangen in de besluitvorming zullen worden meegewogen, zoals dat met
alle relevante belangen het geval is. Hetzelfde geldt voor artikel 10.4 en artikel 10.5 SOK, waaraan wordt
toegevoegd, zoals hiervoor vermeld, dat de gemeente en GR Bleizo reeds voor de onderhavige
terinzagelegging Prisma actief hebben geïnformeerd. De relevantie van de verwijzing door Prisma naar
artikel 18.2 SOK wordt niet ingezien, nu de gemeente niet van Prisma heeft vernomen dat zij zich niet
aan haar desbetreffende inspanningsplichten heeft gehouden.
Anders dan Prisma veronderstelt, zal bij het opstellen van het ontwerp-ISV zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de opmerkingen van de betrokken partijen, en de daaruit blijkende belangen.
Opgemerkt wordt dat in dit stadium nog slechts sprake is van startnotities. Uit de verdere voorbereiding
van het ontwerp-ISV en de planMER zullen de gevolgen – zowel commercieel als feitelijke en
planologische uitstralingseffecten – van de eventuele komst van een Factory Outlet Center, en een
'Adventure World' nog dienen te blijken. De kanttekeningen, die Prisma blijkens haar inspraakreactie op
voorhand maakt, zullen daarbij worden betrokken.
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2.11.

C.V. Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer B.V.

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Prisma e.a. is van mening dat de gemeente Lansingerland( en gemeente Zoetermeer), door over gaan
tot het ter inzage leggen van de Nota en Notitie, zonder daartoe overleg te hebben gevoerd over of
rekening gehouden hebben met de belangen van Prisma e.a. en evenmin goedkeuring te hebben
gekregen van Prisma e.a. en haar verplichtingen onder de SOK niet nakomt.
2. Prisma van mening dat de Nota en Notitie, zoals deze in weerwil van de verplichtingen uit de SOK ter
inzage is gelegd, op vele punten afwijken van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de SOK. In
de Nota en Notitie wordt nauwelijks rekenschap gegeven van de belangen van Prisma en de gevolgen die
de ISV (zal (kunnen) hebben voor Prisma.
3. Prisma e.a. verzoekt de gemeenteraad van Lansingerland (en die van Zoetermeer) derhalve
uitdrukkelijk, mede ter voorkoming van eventuele aansprakelijkheid van de gemeente Lansingerland
wegens niet-nakoming van haar verplichtingen onder de SOK, primair Maasstede en Prisma uit te
nodigen voor overleg voordat zij daadwerkelijk overgaat tot het op- en vaststellen van een (ontwerp) ISV
en subsidiair af te zien van het op- en vaststellen van een ontwerp ISV met als grondslag de thans
voorliggende Nota en Notitie zonder daartoe voorafgaande schriftelijke instemming van Prisma en e.a. is
verkregen.
 Separaat door Maasstede Bleiswijk B.V., en namens CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer
B.V. (hierna tezamen: "Prisma") zijn een woordelijk nagenoeg gelijkluidende inspraakreacties ingediend
naar aanleiding van de Nota Koersbepaling en de Notitie reikwijdte en detailniveau planMER. De Nota
bevalt de uitgangspunten voor de nog op te stellen Intergemeentelijke Structuurvisie. Deze
inspraakreacties worden in het navolgende gezamenlijk van commentaar voorzien.
De strekking van de inspraakreactie van Prisma – door Prisma als 'zienswijze' aangeduid – is primair dat
Prisma door de gemeente Lansingerland wordt uitgenodigd voor overleg, en subsidiair dat de gemeente
afziet van het opstellen en vaststellen van een (ontwerp) ISV met als basis de voorliggende Nota en
Notitie. Alvorens de gronden van de inspraakreactie nader te bespreken, wordt over de conclusie van
Prisma het volgende opgemerkt.
Ten eerste geldt dat het feit dat, anders dan Prisma veronderstelt, de terinzagelegging van de Nota en de
Notitie niet het eerste moment is geweest waarop Prisma van deze stukken heeft kunnen kennisnemen.
Reeds in oktober 2010 zijn deze stukken door GR Bleizo aan Prisma verstrekt. Op 20 oktober 2010 werd
namens Prisma meegedeeld dat de documenten zijn besproken, en dat nog met een reactie zou worden
gekomen. In november 2010 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle betrokken
partijen. Op 5 november 2010 heeft GR Bleizo nogmaals gevraagd om een reactie. Op 7 december 2010
heeft Prisma gereageerd. Op 12 januari 2011 heeft vervolgens overleg hierover plaatsgevonden tussen
Prisma en GR Bleizo. GR Bleizo en de gemeente blijven te allen tijd tot overleg met Prisma bereid. Nadien
heeft de publicatie van de terinzagelegging van de startdocumenten plaatsgevonden (d.d. 26 januari
2011).
In de tweede plaats kan de inspraakreactie van Prisma er op zichzelf uiteraard niet toe leiden dat de
gemeenten de bevoegdheid wordt ontzegd om startdocumenten vast te stellen die op termijn moeten
leiden tot een Intergemeentelijke Structuurvisie, die te zijner tijd wederom aan inspraak onderhevig zal
zijn.
In de inspraakreactie van Prisma leest de gemeente Lansingerland dat Prisma van mening is dat de
Samenwerkingsovereenkomst van 2006 vergaande beperkingen zou opleggen aan de handelwijze van de
gemeente. Alvorens de bepalingen waarop Prisma zich beroept te bespreken, wordt opgemerkt dat de
beperkingen die de SOK oplegt niet extensief mogen worden uitgelegd, aldus dat de gemeente zich
publiekrechtelijk zou hebben gebonden zodanig dat de vrijheid om beleid te maken ten aanzien van
gebieden (ook) buiten Prisma Bedrijvenpark zou komen te ontbreken. De gemeente brengt in herinnering
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dat zij de SOK mede heeft ondertekend primair omdat afspraken nodig waren over de positie van de
gemeente onder de Wet voorkeursrecht gemeenten, alsmede teneinde een regeling te treffen voor de
publiekrechtelijke medewerking van de gemeente aan de plannen van (onder meer) Prisma. De
gemeente heeft zich niet willen – en ook niet kunnen – binden aan enige absolute beperking in haar
publiekrechtelijke bevoegdheden terzake de algemene beleidsvormende taak van de gemeente voor
zover deze niet primair Prisma Bedrijvenpark betreft. Dat de gemeente zich daarbij de belangen van
Prisma Bedrijvenpark mede aantrekt, spreekt voor zich.
Overigens is er geen sprake van dat de gemeente verplichtingen uit de SOK niet na zou komen. Artikel
5.16, artikel 8.1, artikel 10.2, artikel 12.2 SOK zijn nog niet van toepassing in de fase van
beleidsvorming waarvan in casu sprake is. Mocht de beleidsvorming uitmonden in publiekrechtelijke
besluitvorming, die zou kunnen leiden tot een voor Prisma relevante afwijking van de Documenten
Bedrijvenpark Prisma Bleiswijk, dan zal dit uiteraard met Prisma worden besproken. In dat geval mag
Prisma er van uitgaan dat haar belangen in de besluitvorming zullen worden meegewogen, zoals dat met
alle relevante belangen het geval is. Hetzelfde geldt voor artikel 10.4 en artikel 10.5 SOK, waaraan wordt
toegevoegd, zoals hiervoor vermeld, dat de gemeente en GR Bleizo reeds voor de onderhavige
terinzagelegging Prisma actief hebben geïnformeerd. De relevantie van de verwijzing door Prisma naar
artikel 18.2 SOK wordt niet ingezien, nu de gemeente niet van Prisma heeft vernomen dat zij zich niet
aan haar desbetreffende inspanningsplichten heeft gehouden.
Anders dan Prisma veronderstelt, zal bij het opstellen van het ontwerp-ISV zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de opmerkingen van de betrokken partijen, en de daaruit blijkende belangen.
Opgemerkt wordt dat in dit stadium nog slechts sprake is van startnotities. Uit de verdere voorbereiding
van het ontwerp-ISV en de planMER zullen de gevolgen – zowel commercieel als feitelijke en
planologische uitstralingseffecten – van de eventuele komst van een Factory Outlet Center, en een
'Adventure World' nog dienen te blijken. De kanttekeningen, die Prisma blijkens haar inspraakreactie op
voorhand maakt, zullen daarbij worden betrokken.
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2.12.

Wind & Co

Reactie
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Samenvatting reactie + beantwoording
1. Verzoek om rekening te houden met het gestelde in streekplan Zuid-Holland West, alsmede de Nota
Wervelender in zoverre deze zien op de realisatie van 12 MW windenergie op het bedrijfsterrein
Lansinghage obv de komst van een vierde turbine.
 De gemeente Zoetermeer overweegt om het betreffende bestemmingsplan aan te passen ten behoeve
van de komst van een vierde windturbine. Bij het opstellen van de (ontwerp) ISV en PlanMER zal hier
rekening mee worden gehouden.
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3.

Samenvatting wijzigingsvoorstellen

Wijzigingsvoorstellen
In deze paragraaf wordt per indiener aangegeven welke wijzigingen worden doorgevoerd in de definitieve
versies van de Nota koersbepaling en/of Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER. Daarnaast wordt
aangegeven of er in het kader van de nog op te stellen ISV en/of PlanMER rekening gehouden wordt de
ingediende zienswijzen/overlegreactie.
2.1.
Commissie m.e.r.
Reacties leidt tot de volgende aanvullingen:
- In het MER komen de 6 punten die zijn benoemd als ‘essentiële informatie’ op de volgende wijze aan de
orde. Het planMER:
1. geeft op basis van uitgevoerde marktonderzoeken een onderbouwing van het
maximumprogramma zoals dat wordt vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie;
2. gaat op hoofdlijnen in op de wijze waarop de ambities en doelstellingen kunnen worden bereikt,
mede in relatie tot de fasering van de plannen en de gewenste flexibiliteit;
3. beschrijft de fasering van het voornemen en de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende
plandelen;
4. geeft een overzicht (en onderbouwing) van de te verwachten bezoekersaantallen en de modelsplit;
5. bevat een analyse van de verkeerseffecten van de voorgenomen plannen (op basis van de
resultaten van het verkeersmodel). Tevens worden de verkeersgerelateerde effecten (geluid en
luchtkwaliteit) inzichtelijk gemaakt;
6. beschrijft de aanwezige waarden (landschappelijk, cultuurhistorisch, archeologisch en ecologisch)
en geeft aan op welke wijze deze waarden een rol kunnen spelen bij de verdere uitwerking van
de plannen.
- Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. zal in het MER aandacht worden besteed aan
de volgende aspecten:
- geeft een samenvatting van de onderbouwing van het maximumprogramma zoals dat wordt
vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie;
- in de sectorale analyses wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in enerzijds de
effectbeschrijving van de plannen en anderzijds de wijze waarop doelstellingen en ambities
kunnen worden ingevuld;
- een deel van de ontwikkelingen is op dit moment nog onzeker. In het PlanMER wordt ingegaan op
eventuele terugvalopties (bijvoorbeeld voor het FOC) en de milieueffecten die samenhangen met
deze terugvalopties;
- in de verkeersanalyses wordt ingegaan op de pieksituaties voor de verschillende
deelontwikkelingen (weekenddagen / weekdagen) en de gevolgen voor de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling;
- het planMER gaat in op de wijze waarop de ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen worden
bereikt en de kwetsbaarheden in het studiegebied voor de gevolgen van klimaatveranderingen.
Op basis daarvan worden waar nodig aanvullende maatregelen geformuleerd.

2.2.
RWS
Reactie leidt tot de volgende wijzigingen:
- ISV: Nadere toelichting op de planning en dan vooral de relatie tussen de realisatie van de
Vervoersknoop en de gebiedsontwikkeling opnemen.
- NKP: Aangeven mobiliteitsmanagement als nader uit te werken in beide documenten.
- ISV: Opstellen mobiliteitsparagraaf.
2.3 Prorail
Reactie leidt niet tot wijziging van documenten.
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2.4 Provincie Zuid Holland
Reactie leidt tot de volgende wijzigingen:
- ISV: in de ontwerp Structuurvisie zal het nulalternatief c.q. het basisalternatief nader worden
toegelicht. Daarnaast zullen de zogenoemde terugvalopties per project (Bleizo en het Kwadrant) nader
worden toegelicht.
- ISV: in de Intergemeentelijke Structuurvisie zal de onderbouwing van het kantoren programma nadere
aandacht krijgen.
- ISV: in de ontwerpstructuurvisie zal worden aangegeven dat:
nadat en indien op gemeentelijk niveau de raden van beide gemeenten positief hebben besloten
over de komst van de outlet in Bleizo, de gemeenten advies zullen vragen aan de REO’s en een
aanvraag van herziening van de structuurvisie en de verordening Ruimte aanvragen.
de Gemeente Zoetermeer formeel advies zal vragen aan de REO’s en een ontheffing van de
verordening aanvragen tbv
de projectorganisatie Prisma zal allereerst een distributieplanologisch onderzoek laten uitvoeren
en vervolgens formeel advies vragen aan de REO’s.
de GR Bleizo zal allereerst een distributieplanologisch onderzoek laten uitvoeren tbv de
kleinschalige detailhandel in het Podiuam gebied en vervolgens formeel advies vragen aan de
REO’s.
- Nota koersbepaling en Notitie reikwijdte en detailniveau: De bezoekersaantallen, de beoogde bvo’s en
wvo’s van de outlet zullen eenduidig worden weergegeven in de Nota Koersbepaling en Notitie Reikwijdte
en detailhandel op basis van de laatste inzichten, die voortkomen uit het economisch effectonderzoek.
- ISV: In de ontwerp structuurvisie zal een paragraaf worden toegevoegd over de (on)mogelijkheden van
duurzame energievoorzieningen en de ambitie die de diverse projecten binnen het ISV plangebied hierbij
hebben. En er wordt nagegaan hoe duurzaamheid juridisch kan worden geborgd in het ruimtelijk
planproces. Indien relevant zal dit worden opgenomen in de duurzaamheidsparagraaf.
2 5 Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond
Reactie leidt niet tot wijziging van documenten.
2.6. Kamer van Koophandel Den Haag
Reactie leidt tot de volgende wijzigingen:
- ISV: Nadere onderbouwing opnemen van haalbaarheid van de ambitie tav de kantoorruimte op Bleizo
zal nader onderbouwd worden in de Intergemeentelijke Structuurvisie.
- ISV: Nadere onderbouwing opnemen van retail en fastfood plannen in het Kwadrant irt de
detailhandelsontwikkelingen in de nabije omgeving
- ISV: nadere toelichting van de terugvalopties voor het Kwadrant opnemen teneinde te voorkomen dat
er ruimte wordt geboden voor ongewenste functies.
2.7 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Reactie leidt niet tot wijziging van documenten
2.8 Gemeente Zuidplas
Reactie leidt niet tot wijziging van documenten
2.9 VWS Pipeline Control
Reactie leidt niet tot wijziging van documenten
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2.10 Maasstede
- PlanMER: de gevolgen van de komst van de FOC en AW op de ontwikkeling van bedrijvenpark Prisma
nader onderzoeken en deze opnemen in PlanMER
2.11. Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer C.V.
- PlanMER: de gevolgen van de komst van de FOC en AW op de ontwikkeling van bedrijvenpark Prisma
nader onderzoeken en deze opnemen in PlanMER.
2.13 Wind en Co
- ISV en PlanMER: De gemeente Zoetermeer overweegt om het betreffende bestemmingsplan aan te
passen ten behoeve van de komst van een vierde windturbine. Bij het opstellen van de (ontwerp) ISV en
PlanMER zal hier rekening mee worden gehouden.
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4.

Ambtelijke aanpassingen

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de belangrijkste ambtelijke aanpassingen en
aanvullingen in de definitieve versies van de Nota koersbepaling en/of Notitie reikwijdte en detailniveau
PlanMER.
4.1.
-

-

-

-

4.2.
-

-

-

Nota Koersbepaling
Factory Oulet Center: Bleizo Leisure Parc is in de concept Nota koersbepaling en Notitie reikwijdte
en detailniveau PlanMER als locatie voor de Factory Outlet Center aangewezen. In de definitieve
versie zal Hoefweg Zuidwest als alternatieve locatie voor het Factory Outlet Center worden
opgenomen en worden onderzocht. De totale oppervlakte van de FOC wordt geschat op 30.500
m2 bvo in plaats van 25.000 m2 bvo.
Kantorenprogramma Podia: de ambitie is inmiddels naar beneden bijgesteld. Er zal in de
definitieve Nota koersbepaling en Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER worden uitgegaan
van 50.000 m2 bvo kantoor voor het totale Bleizo – Podium, waarvan 10.000 m2 tot de
Rotterdamse voorraad (Greenport) en 40.000 m2 tot de Haagse voorraad gerekend dient te
worden.
Kleinschalige retail (AH-to-go) en persoonlijke dienstverlening in het Noordelijk Podium is
verlaagd van 5.000 m2 bvo naar 1.000.
In het noordelijk podium en op de onholdgronden wordt rekening gehouden met een
showroomachtige functies (geen GDV) met een totaal oppervlakte van 30.000 m2 bvo.
Opleidingsinstituut wordt ingeschat op 10.000 m2 in plaats van 8.000 m2 bvo.
Op basis van voortscheidend inzicht bij de planvorming wordt uitgegaan van een totaal
oppervlakte voor het bedrijfsterrein Hoefweg Zuid van 34,5 hectare (17,9 hectare Zuidwest) en
16,6 hectare Zuidoost).
Het programma op het Podium (showroomachtige functies / green- en cleantec) en de
terugvalopties zijn op onderdelen nader gespecificeerd.
Programma Van Tuyllpark mag toekomstige woningbouw (buiten planhorizon) niet onmogelijk
maken).
Drive through Dutch Water Dreams.
Hof van Delfland: in alle toekomstige documenten zal worden de ambitie worden opgenomen dat
Bleizo als Poort binnen het Hof van Delfland concept zal gelden.
Floriade: in alle toekomstige documenten zal Bleizo als onderdeel van Floriade worden
meegenomen.
Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER
Factory Oulet Center: Bleizo Leisure Parc is in de concept nota Koersbepaling en notitie reikwijdte
en detailniveau als locatie voor de Factory Outlet Center aangewezen. In de definitieve versie zal
Hoefweg ZuidWest als alternatieve locatie voor het Factory Outlet Center Hoefweg ZuidWest
worden opgenomen. De totale oppervlakte van de FOC wordt geschat op 30.500 m2 bvo in plaats
van 25.000 m2 bvo.
Kantorenprogramma Podia: de ambitie is inmiddels naar naar beneden bijgesteld. Er wordt nu
uitgegaan van 50.000 m2 bvo voor het totale Bleizo – Podium, waarvan 10.000 m2 tot de
Rotterdamse voorraad (Greenport) en 40.000 m2 in de Haagse voorraad gerekend dient te
worden.
Kleinschalige retail (AH-to-go) en persoonlijke dienstverlening in het Noordelijk Podium is
verlaagd van 5.000 m2 bvo naar 1.000.
In het noordelijk podium en op de onholdgronden wordt rekening gehouden met een
showroomachtige functies (geen GDV) met een totaal oppervlakte van 30.000 m2 bvo.
Opleidingsinstituut wordt ingeschat op 10.000 m2 in plaats van 8.000 m2 bvo.
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-

-

Op basis van voortscheidend inzicht bij de planvorming wordt uitgegaan van een totaal
oppervlakte voor het bedrijfsterrein Hoefweg Zuid van 34,5 hectare (17,9 hectare Zuidwest) en
16,6 hectare Zuidoost).
Het programma op het Podium (showroomachtige functies / green- en cleantec) en de
terugvalopties zijn op onderdelen nader gespecificeerd.
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