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Planning besluitvorming bestuurlijke
opdracht Bleizo-West

Geachte leden van de gemeenteraad,
In april hebben wij u met brief U19.00628 geïnformeerd over de bestuurlijke opdracht ‘Inventarisatie
contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West’. Het hoofddoel van deze bestuurlijke opdracht is het
verkrijgen van het benodigde inzicht in de verschillende contexten die spelen rondom de keuze voor het
wel of niet actualiseren van de ontwikkelingsopgave voor het te ontwikkelen gebied Bleizo-West. Deze
inzichten zijn onderdeel van het besluitvormingsproces om te komen tot een afgewogen oordeel over de
ontwikkelpopgave van het gebied. Het gaat hierbij om de vraag of het gebied volledig ontwikkeld gaat
worden voor bedrijven, kantoren, horeca, voorzieningen en leisure dan wel als woningbouwgebied.
Met de werving en selectie van het onderzoeksbureau en de benodigde afstemming tussen de gemeente
is de planning aangepast. TwynstraGudde heeft de aanbesteding voor dit onderzoek gewonnen en zij zijn
voortvarend te werk gegaan. Gedurende het proces bleek meer overleg en afstemming nodig dan vooraf
gedacht. Als gevolg hiervan en omdat we een goed besluitvormingstraject met u willen doorlopen, blijkt
bestuurlijke besluitvorming in Q4 2019 niet haalbaar.
Mede naar aanleiding van hetgeen besproken is in de commissie Algemeen Bestuur van 3 juli 2019 zijn
wij voornemens om een gezamenlijke radenbijeenkomst met de gemeenteraad van Zoetermeer voor u te
organiseren. De geplande radenbijeenkomst van Bleizo/Hoefweg op 29 oktober komt hiervoor te vroeg
en kunnen we hiervoor niet gebruiken. In overleg met de griffies zoeken wij een passende datum. De
gezamenlijke radenbijeenkomst heeft als doel om kennis te nemen van het onderzoek ‘Inventarisatie
contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West’ en hier technische vragen over te stellen. Na deze
bijeenkomst volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit traject lopen de gemeente afzonderlijk
van elkaar, maar wel in onderlinge afstemming over de besluitvorming. We hopen zo snel mogelijk een
datum kenbaar te kunnen maken voor de gezamenlijke radenbijeenkomst.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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