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Geachte leden GS,
Hier sta ik dan, voor de laatste maal bij de provincie en laten we gezamenlijk hopen dat dit
überhaupt de laatste keer is.
Ook nu vraag ik u met klem om ons als hardwerkende ondernemers uit Lansingerland te
helpen in een situatie waarbij de lokale overheid ons echt in de steek heeft gelaten. Ja, in de
steek gelaten, ik heb er geen andere woorden voor. Echter, een jaar na de weerzinwekkende
beslissing van onze gemeenteraad denk ik dat u, als verantwoordelijke partijen in de
provincie, uw collega’s in Lansingerland een dienst bewijst door vandaag tegen de komst van
een FOC op Bleizo te stemmen. Ik beweer dit met een stellige overtuiging, want op 1
ongekroonde twitterkoning na, zijn alle overige partijen uit Lansingerland angstvallig stil
rondom het onderwerp FOC Bleizo. Wat overigens logisch is, want met het instemmen op de
komst van dit FOC, druisen alle partijen in tegen hun eigen programma. Kortom: stem ook
tegen om uw politieke collega’s uit Lansingerland te helpen hun gemoedsrust te herstellen.
Om niet in herhaling te treden, zal ik deze keer niet vertellen hoe moeilijk wij het als
detaillisten tegenwoordig hebben, maar richt ik me op de flinterdunne argumenten van de
voorstanders.
1. Werkgelegenheid
Alle voorstanders schermen uitgebreid met de enorme werkgelegenheid die dit FOC
voortbrengt en gaan er dan waarschijnlijk gemakshalve maar van uit dat deze grond
helemaal niet gebruikt wordt en de komende 10 jaar weer dienst zal doen als weiland voor
de agrarische sector. Dit bestrijd ik, want in een radio-interview op de locale zender van
Lansingerland heeft burgemeester van Vliet verklaard dat zich al meerdere partijen
hebben gemeld om deze mooie locatie langs te A12 te kopen voor een andere
bedrijfsmatige invulling. En dat brengt natuurlijk ook grote werkgelegenheid met zich
mee.
2. Borging van het hoge segment
In alle vergaderingen die er aan dit onderwerp zijn gewijd, is borging van afspraken rond
de hoogwaardigheid van het FOC een belangrijk aspect geweest in de discussie en de
voorstanders verzekeren u dat dit geen probleem zal zijn. Maar u weet toch wel beter!
Juridische borging van deze afspraak is een utopie en is niet te garanderen. Ook het
verhaal van dhr. van Veldhuizen dat ik jl. maandag onder ogen kreeg, kraakte op dat punt
aan alle kanten. Laten we die verantwoordelijkheid vooral weer teruggeven aan de
gemeenteraden, was zijn antwoord. En dat terwijl het juist dezelfde gemeenteraad was die
deze weerzinwekkende discussie heeft veroorzaakt. Daar komt bij dat de inhoudelijke
discussie over het hogere segment natuurlijk veel te subjectief is voor een eenduidig
antwoord en daar willen de initiatiefnemers zich op voorhand dan ook niet over
uitspreken. Anders was er toch al lang een sluitende lijst geweest. Waar wij overigens de
afgelopen 18 maanden meerdere malen om gevraagd hebben.

3. Flankerend beleid
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De voorstanders in Lansingerland hebben hun mond vol van flankerend beleid, maar als je
vraagt hoe dat er dan uit komt te zien, halen ze hun schouders op. Zelfs meerdere
pogingen van ons in de afgelopen 18 maanden om de gemeente Lansingerland en de
ontwikkelaar een aanzet te laten doen tot het opstellen van flankerend beleid, hebben tot
op heden niets opgeleverd. Lansingerland heeft niets en de ontwikkelaar wil niets. Zij zijn
net als veel andere ontwikkelaars blijkbaar alleen bezig met cash in en niet met cash out.
4. Omzet FOC in de provincie Zuid Holland
Voorstanders praten consequent over de hoge omzet die door de komst van een FOC zou
vallen in Zuid Holland. Dit is grote onzin, want op het moment dat een consument op de
OK-knop van het pinapparaat drukt, verdwijnt deze omzet naar een vaak buitenlandse
rekening van de producent. En zoals we allemaal weten zijn dit allemaal euro’s die
wegvloeien uit onze regio, want ik kan u verzekeren dat de geldstroom vanuit de OKknop van onze pinapparaten wel in Lansingerland blijft. Dus eigenlijk is dit argument
uitsluitend gebaseerd op de eventuele zeer onzekere spinn off omzet.
En ook bij alle overige geldstromen die door de voorstanders genoemd worden, zet ik
mijn vraagtekens. De ontwikkelaar zelf komt uit het Gooi en ik vraag me af of de bouwer
uit Zuid Holland zal komen, want ik zie tegenwoordig dit soort projecten allemaal naar
grote “discutabele” bouwers gaan die hun geld waarschijnlijk ook liever in het Gooi
uitgeven.
5. Grote vervoerswaarde door het FOC t.b.v. een Station Bleizo.
3 weken geleden heeft de burgemeester van Zoetermeer u uitgebreid geïnformeerd over de
mogelijke OV vervoerswaarde van een FOC en de gevolgen die NS hieraan zou verbinden
voor eventuele de realisatie van Station Bleizo. Als je deze vervoerswaarde vanuit de
rapporten afzet tegen het aantal bezoekers, maakt naar mijn mening een veel te klein deel
gebruik van het openbaar vervoer en dit zal de NS ook opmerkelijk vinden. Maar gelukkig
heeft de burgmeester van Zoetermeer hier met behulp van zijn laatste konijn uit de hoge
hoed een mooie oplossing voor gevonden door de mogelijke komst van een groot
sportcentrum aan te kondigen. Volgens mij voldoet de burgemeester hier aan een wens van
de provincie die vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om Bleizo een andere
invulling te geven dan een FOC. Een sportcentrum onderstreept de functie van
Zoetermeer als leisure- en sportstad en geeft (dat weten we allemaal) een veel hogere OV
vervoerswaarde dan een FOC.
Ik vraag u met grote klem om uw partijprogramma’s en de programma’s van uw collega’s uit
Lansingerland te blijven volgen en uw idealen niet overboord te zetten. Hou je vast aan de
inspanningsverplichting die iedereen is aangegaan om te focussen op de kernen van dorpen en
steden. En de CU/SGP fractie wil ik graag de volgende een ervaring van enkele maanden
geleden meegeven.
Ik werk zes tot zeven dagen in de week, dus ontkom ik er niet aan dat het wassen van mijn
auto op soms zondag gebeurt. Mijn buurman, waar ik echt een heel goede relatie mee heb,
was hier zichtbaar niet blij mee en maakte er onderweg naar de ochtenddienst een opmerking
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over. Ik ben van mening dat we er in een samenleving samen uit moeten komen, dus in het
vervolg houd ik rekening met zijn gevoelens.
Ik snap niet dat de Christen Unie uit Lansingerland haar sterk gewortelde normen en waarden
van hun kiezers in dit vraagstuk hebben genegeerd. U heeft de kans om dit recht te zetten en
uw CDA collega’s te volgen, want 35% van de totale omzet van een FOC wordt gerealiseerd
op zondag.
Daar is mijn buurman niet blij mee en dat respecteer ik! U ook?
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