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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen m.b.t. Provincie
Zuid-Holland heeft boter op het hoofd

Geachte heer Bovens,

Op 3 januari 2018 heeft u raadsvragen ingediend over Provincie Zuid-Holland heeft boter op het hoofd.
Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Kent het college de aan Lansingerland gerichte waarschuwing met betrekking tot de overprogrammering
van logistieke bedrijventerreinen?
Antwoord
Het college is bekend met dit standpunt van de provincie. Het betreft echter niet specifiek een
waarschuwing voor Lansingerland, maar voor de gehele Corridor A12. In het proces om te komen tot
samenwerking in de Corridor A12 en in de zienswijze op het bestemmingsplan Hoefweg-Zuid (Bleizo)
heeft de provincie deze waarschuwing voor de gehele Corridor A12 ook ingebracht. Hierover bent u
geïnformeerd tijdens eerdere commissievergaderingen en dit staat op de agenda van de commissie
Algemeen Bestuur van 17 januari. We zijn op basis van het advies dat Stec Groep voor het ontwerp
bestemmingsplan Hoefweg-Zuid heeft opgesteld m.b.t. de ladderonderbouwing nog steeds van mening
dat onze ladderonderbouwing voor Bleizo op orde is.
Vraag 2.
Deelt het college deze visie?
Antwoord
Elk bedrijventerrein kent zijn eigen Ladderonderbouwing. Zoals hierboven reeds gezegd, zijn we nog
steeds van mening dat onze ladderonderbouwing voor Bleizo op orde is. We doen mee in de Corridor A12
omdat we van mening zijn dat meerwaarde voor de Corridor A12 gecreëerd kan worden.
Vraag 3.
Zo neen, hoe beoordeelt het college de rol van Gedeputeerde Staten in deze?
Antwoord
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Dit is de rol van de provincie op bovengemeentelijk niveau en we begrijpen dat de provincie deze rol
vervult.
Vraag 4.
Is het niet wonderlijk dat juist Gedeputeerde Staten deze overprogrammering van logistieke
bedrijventerreinen aan de kaak stellen gezien hun besluit in het voorjaar van 2014 om het Logistiek
Park A12 mogelijk te maken?
Antwoord
We snappen dat het huidige college van Gedeputeerde Staten te maken heeft met de gevolgen van
beslissingen van vorige colleges van Gedeputeerde Staten en dat zij naar hun beste kunnen handelen.
We waarderen de inzet van de provincie om tot een oplossing te komen die voor alle partijen passend is.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Ron Jeltema
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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