Algemeen Bestuur

VERSLAG

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Vergaderdatum:
Tijd:
Locatie:
Nummer:

13 oktober 2008
Van 17:00 uur tot 18:30
Bouwhuis Zilverstraat 69, zaal 11/20
AB-2008-3

Bijlagen:

1. Verslag 29 september 2008
2. Leidraad TenneT
3. Voorlopige activiteitenlijst en planning

Aanwezig:

Edo Haan (vz)
Ewald van Vliet
Dick van Vliet
Naushad Boedhoe
Pieter Smit
Ad ten Ham
Kees Verhoeff
Bert Klarus
Rutger Meijer
Belinda Rozendaal (not.)

Met Kennisgeving afwezig:

Bé Emmens

1.

Opening en mededelingen
Edo Haan opent de vergadering en het iedereen welkom. Naushad Boedhoe zal later bij deze vergadering
aanschuiven. Bé Emmens heeft laten weten niet in de gelegenheid te zijn deze vergadering bij te wonen. Belinda
Rozendaal is aangetrokken voor 2 dagen in de week als projectondersteuning en zal in het vervolg deze
vergaderingen notuleren.

2.

Te nemen besluiten
Er zijn, vooraf, geen te nemen besluiten voorgelegd.

3.

Instemmen verslag vorige vergadering
De notulen van 29 september 2008 (bijlage 1) worden conform vastgesteld.

4.

Stand van zaken TenneT
Kees Verhoeff doet uitgebreid verslag over het gesprek van vandaag, 13 oktober 2008, met TenneT, EZ waarbij
Rutger Meijer en hij aanwezig waren.
In dat gesprek werd het gesprek dat afgelopen vrijdag bij EZ met de marktpartijen heeft plaatsgevonden
teruggekoppeld.
Vrijdag was onaangekondigd ook advocaat van de marktpartijen, de heer Breeman, aanwezig.
Door EZ werd geconcludeerd dat de marktpartijen bereid zijn om verder te praten. Er is bereidheid bij EZ om de
westelijke variant van de Noordring toch te onderzoeken al acht men dat geen realistische variant.
De marktpartijen verwachten, boven de gebruikelijke schadeloosstelling, ook compensatie voor schaduwschade.
Wat men daar in deze situatie exact mee bedoelt is niet duidelijk gemaakt.
De marktpartijen hebben EZ gevraagd om in de onderhandelingen een intermediaire rol te spelen (Jos de Groot van
EZ).
Aanstaande vrijdag, 17 oktober 2008 is er (bestuurlijk-) overleg met beide gemeenten, EZ en de directeur van
TenneT, ten einde om elkaars doelstellingen en tijdsbestek in beeld te krijgen.
Tijdens de vergadering van vandaag wordt afgesproken dat, na het overleg van 17 oktober 2008, snel een informele
bijeenkomst belegd moet worden tussen de marktpartijen, Edo Haan of Be Emmens en Ewald van Vliet. Dit zonder
EZ en TenneT. Doel van dit “benen op tafel “ overleg is onder meer om het gevoel te krijgen wat elkaars belangen
zijn. Tijdens het overleg van 17 oktober aanstaande zal aan EZ gemeld worden dat er bilateraal met de marktpartijen

gesproken gaat worden. De AB-leden zijn, vooralsnog, geen voorstander van de mogelijkheid dat EZ op dit moment
een intermediaire rol zou gaan spelen in de onderhandelingen.
De “Leidraad onderhandelingen met marktpartijen” (Bijlage 2) wordt besproken.
De inhoud van de leidraad wordt onderschreven. Voor wat betreft een mogelijke toezegging voor een
inspanningsverplichting voor het realiseren van een GDV/PDV ontwikkeling op Prisma wordt gememoreerd dat niet
alleen de gemeenteraden maar ook de provincie en Haaglanden een stem in het kapittel hebben. Behalve een
woonbelevingsconcept zou ook gedacht kunnen worden aan Kinderthema en/of Leisure.
Aanstaande vrijdag zal een gesprek op het ministerie van EZ plaatsvinden. Namens Zoetermeer zal Be Emmens of
Pieter Smit daaraan deelnemen. Ewald van Vliet vertegenwoordigt Lansingerland. Ten behoeve van dat overleg zal
zal een aangepaste versie van de leidraad naar TenneT en EZ worden verzonden.
Een bemiddelende rol van EZ wordt vooralsnog niet wenselijk gevonden. Eerst zal er door beide gemeenten
rechtstreeks met de marktpartijen gesproken worden. Als daar niets uit komt kan EZ alsnog een rol krijgen.
Het AD-krantenartikel van heden inzake Vertraging bouw Trafo, is ter tafel gekomen. Men is vooral verbaasd dat een
dergelijk bericht met deze inhoud de krant heeft gehaald. Beide gemeenten menen hier, gezamenlijk en in overleg,
formeel op te moeten reageren middels een persbericht dat ook van TenneT uit zou kunnen gaan. Het belangrijkste
is dat de gemeenten en TenneT hetzelfde verhaal vertellen. Er ligt een beroepschrift. TenneT staat startklaar en
TenneT beraadt zich over het moment van start bouw.
De voorzitter meldt dat hij niet blij verrast was over het versturen van een vertrouwelijke brief met stand van zaken
naar de gemeenteraad van Lansingerland. Hij wil nogmaals benadrukken dat de beide gemeenten een eenduidige
informatievoorziening moeten hebben. Dick van Vliet benadrukt dat een dergelijke brief noodzakelijk was in verband
met de informatieplicht naar zijn gemeenteraad. Afgesproken is dat Edo Haan en Dick van Vliet voortaan deze
afstemming doen ten einde de gemeenteraden op gelijkwaardige wijze te informeren. Edo zal morgen het
seniorenconvent van de gemeente Zoetermeer vertrouwelijk inlichten en hen een kopie van de vertrouwelijke brief
“op roze” vestrekken.
5.

Toelichting voortgang
Voorlopige activiteitenlijst en planning (bijlage 3) is ter kennisneming.

6.

Rondvraag en nadere afspraken
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7.

Volgende vergadering en sluiting
Edo Haan sluit onder dankzegging de vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 4 november 2008 om 17:30 uur.

Vastgesteld op:

Paraaf: T.J. Haan
Voorzitter

Paraaf: R.M. Meijer
Secretaris

