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Reactie GR Bleizo, Lansingerland en Zoetermeer op GS-besluit
over Factory Outlet Center Bleizo
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo en de gemeenten Lansingerland en
Zoetermeer zijn verheugd over het positieve besluit van Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland om de komst van een Outlet Center mogelijk te maken. De nieuwe
banen en extra omzet die dit voor de regio oplevert, vinden de partijen een enorme kans.
“Gezien de tegenstand die er het afgelopen jaar tegen het Outlet Center is geweest, is het een
moedig besluit van Gedeputeerde Staten. Het is ook zeer zorgvuldig genomen, met onder meer
aanvullend onderzoek en adviezen van de regio’s en belangenbehartigers van de detailhandel”,
aldus Bé Emmens, voorzitter van het dagelijks bestuur van de GR Bleizo. “Tegen de achtergrond
van terechte zorgen over teruglopende omzet en kwaliteit van diverse winkelcentra in de regio, is
het verstandig dat de provincie ook oog heeft voor innovatie in de retail. Daarbij kunnen we de
economische implus voor de regio van € 60 tot € 90 miljoen, de komst van netto 700 banen, en
met Adventure World erbij zelfs 1.200 banen, niet laten lopen. Deze ontwikkelingen maken ook
nog eens de vervoersknoop met een station bij de A12 mogelijk. Dan beschikt de Randstad niet
alleen over een Outlet Center, zoals alle grootstedelijke gebieden in Europa, maar is het uniek met
een station in de directe nabijheid.”
Onderscheidende invulling
Net als de provincie vinden de bij Bleizo betrokken partijen het van belang dat er goede afspraken
worden gemaakt over de hoogwaardige invulling van het Outlet Center. Emmens: “Ook wij willen
zeker stellen dat het Outlet Center onderscheidend wordt van reguliere winkelcentra. Het is goed
om te vernemen dat de provincie en haar juridisch adviseur met ons van mening zijn dat het
bestemmingsplan daarvoor een bruikbaar instrument is.”
“Wij hebben er vertrouwen in dat Provinciale Staten op 12 december a.s. eveneens een positief
standpunt inneemt over het Outlet Center, waarmee definitief helderheid en zekerheid wordt
verschaft over de planologische medewerking van de provincie”, besluit Emmens.
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Voor meer informatie: perswoordvoering gemeente Zoetermeer, telefoon: 079 - 346 8700,
e-mail: perswoordvoering@zoetermeer.nl

Over de gemeente Zoetermeer
Centraal gelegen in de randstad heeft Zoetermeer ruim 120.000 inwoners. Met 51.000 arbeidsplaatsen, waarvan 6.200 in de ICTsector, en een hoog opgeleide beroepsbevolking van 58.000 personen, kent Zoetermeer een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
Zoetermeerders waarderen hun stad om het woongenot en de uitstekende voorzieningen, waaronder landelijk aansprekende
leisurevoorzieningen. Ruim een kwart van de stad is groen en water. Kijk ook op www.zoetermeer.nl
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