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Betreft: ontwikkelingen Zoetermeer 
 
 
Beste Statenleden, Geertjan, 
 
Graag vraag ik, namens de Goudse D66 fractie, jullie aandacht voor het volgende.  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er onrust is ontstaan bij ondernemers in het Groene 
Hart en Midden-Holland. Deze onrust komt voort uit ontwikkelingen in en rondom 
Zoetermeer en heeft betrekking op mogelijke toevoeging van kantoorruimte (Bleizo) en 
winkelruimte (Factory Outlet Zoetermeer). Op 29 juli jl. hebben de gezamenlijke 
ondernemers een brief hierover gestuurd aan het College van PS (Zienswijze 
Actualisatie Programma Ruimte). Eerder is ook bestuurlijk reeds bezorgdheid geuit over 
deze ontwikkelingen. 
 
D66 Gouda schaart zich achter de geuite zorgen. We hebben grote zorg over de effecten 
van deze plannen op de grotere regio, en dan uiteraard in het bijzonder die in onze eigen 
gemeente. In heel Nederland is een groot overaanbod aan winkel, kantoor en 
bedrijfsruimte. De Minister van EZ heeft inmiddels zelfs geduid dat de hoeveelheid m2’s 
winkeloppervlakte moet worden teruggebracht. Hij heeft dit zelfs toegezegd aan de 
Tweede Kamer. 
 
Onze zorg gaat primair uit naar de kantoorplannen. Uit de recente cijfers over 
kantoorleegstand van DTZ blijkt dat diverse gemeenten in de regio ruim 
bovengemiddeld scoren in termen van kantoorleegstand: Capelle (koploper in NL), 
Gouda, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Schiedam, Rotterdam, Drechtsteden. Het toelaten van 
extra kantoorruimte helpt niet om dit op te lossen. In onze beleving staat het toestaan 
van deze ontwikkeling haaks op de inzet van provincie, alsook onze gemeente om  
leegstand terug te dringen en in te zetten op kantoortransformatie. Door de eventuele 
komst van nieuwe kantoorruimte in Zoetermeer is de verwachting gerechtvaardigd dat 
Gouda en andere regiogemeenten met veel onverkochte/onverhuurde m2 blijven zitten.  
Als we kijken naar de invulling van de zgn. Factory Outlet, schrikken wij van de 
uitbreiding van het Woonhart in Zoetermeer naar 30.000 m2 winkelruimte. Wat zijn de 
effecten hiervan op het Goudse winkelgebied en dito in andere regiogemeenten?  Hoe 
verhoudt dit zich tot de doelstelling die de minister van EZ heeft uitgesproken? 
 
Wat ons betreft is de provincie absoluut aan zet om een stokje te steken voor deze 
ontwikkelingen. De provincie is primair verantwoordelijk voor het regionaal 
economisch beleid, en het afwegen van gemeentelijke plannen in relatie tot effecten 
elders in de regio. In het recente verleden is onze gemeente ook vaak aangesproken over 
de regioconformiteit van bijvoorbeeld woningbouwplannen. Wij verwachten ook nu 
regie op deze planvorming met bovengemeentelijke  effecten. 



 
Daarnaast zijn wij benieuwd naar de visie van de  Adviescommissie Detailhandel op de 
plannen in Zoetermeer. Deze onafhankelijke commissie, geïnstalleerd op 1 juli 2015, 
wordt geacht bestemmingsplannen die voorzien in uitbreiding van detailhandel, kritisch 
te beoordelen.  
Wij achten het tevens verstandig de uitkomsten van het Randstad Koopstromen-
onderzoek af te wachten en deze mee te nemen in de eventuele planvorming. De 
resultaten van dit onderzoek komen eind 2016 beschikbaar. 
 
Kortom, wij maken ons zorgen en ondersteunen de ondernemers in hun gezamenlijke 
oproep om de plannen te herzien. Graag vernemen wij het standpunt vanuit de 
Statenfractie rondom de geschetste ontwikkelingen. Daarnaast pleiten we voor een 
regionaal overleg tussen de woordvoerder uit de Statenfractie op dit dossier en 
raadsleden uit relevante gemeenten, zodat we in gezamenlijkheid over deze 
problematiek kunnen beraadslagen. In onze beleving, mede indachtig de ‘oogst’ van de 
fringemeeting over leegstand tijdens de ARV in juni, is er behoefte aan dergelijke 
gezamenlijke visievorming en standpuntbepaling op regionaal niveau. 
 
Namens de fractie van D66 Gouda, 
Elma de Ronde 
Fractielid (portefeuille Financiën en Economie) 
  
 


