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Geachte leden van de raad,

Op 28 oktober jl. heeft uw gemeenteraad het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ vastgesteld als
richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de locatie Bleizo-West naar een gemengd woonwerkgebied.
In het raadsbesluit (BR2100076) is opgemerkt dat het ontwikkelperspectief niet volledig in overeenstemming
is met het huidige provinciale beleid en dat ons college hierover in overleg treedt met Gedeputeerde
Staten. In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken.
Omgevingsbeleid provincie
Op 2 november 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten om bij de actualisatie van het provinciaal
omgevingsbeleid in februari 2022 nog geen wijziging van het beleid voor Bleizo-West voor te stellen aan
Provinciale Staten. GS willen eerst een aantal vragen beantwoord zien, voordat zij een afweging over
Bleizo-West maken. Dit GS-besluit is vastgelegd en nader toegelicht in bijgevoegd Statenvoorstel over
Bleizo-West van 2 november 2021.
Over deze brief is de afgelopen weken intensief ambtelijk overleg gevoerd met de provincie. Hierbij is
inzichtelijk gemaakt dat de meeste vragen die GS stellen nu al te beantwoorden zijn of dat de
beantwoording goed geborgd is in het verdere ontwikkeltraject.
Het vraagstuk over het realiseren van windenergie is daarbij anders van aard en vraagt om bestuurlijke
afwegingen. Met het vaststellen van het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ gaan Lansingerland en
Zoetermeer voor een integrale gebiedsontwikkeling, waarmee invulling wordt geven aan grote maat
schappelijke opgaven. Daarbij moeten er keuzes gemaakt worden, niet alle functies zijn immers met elkaar
te combineren.
Concreet betekent dit dat windenergie voor beide gemeenten niet langer een optie binnen het
projectgebied Bleizo-West. Beide gemeenten blijven het uiteraard onverminderd belangrijk vinden een
stevige bijdrage te leveren aan de nationale energietransitie. Bij de ontwikkeling van Bleizo-West zal
duurzaamheid en energieopwekking via andere technieken dan ook een belangrijke hoeksteen zijn. Ook
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blijft Lansingerland haar inspanningsverplichting voor wind op land serieus nemen en onderzoekt hiertoe de
mogelijkheden voor alternatieve plaatsingslocaties.
Bestuurlijk overleg
Op 16 december jl. hebben wethouders Fortuyn, Van den Beukel en Iedema (gemeente Zoetermeer)
overleg gehad met gedeputeerden Koning (wonen) en Potjer (duurzaamheid). In dit overleg bleven de
gedeputeerden bij de inhoud van het statenvoorstel van GS. Zij willen eerst een haalbaar alternatief en
een definitief gemeentelijk besluit voor de windopgave, voordat aan PS een inhoudelijk voorstel voor
Bleizo-West wordt voorgelegd.
Besluitvorming omgevingsbeleid
Gedeputeerde Staten hebben dan ook geen wijziging van het Omgevingsbeleid voorgesteld voor de
herziening van het Omgevingsbeleid 2021. Het vaststellen van het omgevingsbeleid is uiteindelijk echter een
bevoegdheid van Provinciale Staten en wordt jaarlijks herzien. Op 2 februari nemen Provinciale Staten een
besluit. Wethouder Fortuyn heeft namens beide gemeenten op 12 januari jl. ingesproken in de vergadering
van de Integrale Statencommissie van PS. De inspreektekst vindt u in de bijlagen. De unieke kansen die
Bleizo-West biedt zij hiermee nogmaals benadrukt.
Met het oog dit besluitvormingstraject, is het belangrijk dat Provinciale Staten goed op de hoogte is van de
grote kansen die Bleizo-West biedt voor een groot aantal grote maatschappelijk opgave. Daarom hebben wij
de publieksversie (samenvatting) van het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo naar alle Statenfracties
gestuurd. Dit stelt Provinciale Staten in staat om een integrale afweging te maken voor Bleizo-West.
Wij wachten de besluitvorming van Provinciale Staten af en informeren u in februari over de uitkomst en het
vervolgproces voor Bleizo-West.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers
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