INSPRAAKREACTIE A12-CORRIDOR BIJ BEHANDELING BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE
EN PAL ADVIES GROOTSCHALIGE LOGISTIEKE BEDRIJVEN EN DE A12-CORRIDOR, 24
SEPTEMBER 2020

Aan de Provinciale Statenleden,
Graag willen de gemeenten en VNO-NCW West die samenwerken binnen de stuurgroep van de
A12-corridor reageren op het PAL advies van 21 mei 2020. Wij hebben kennisgenomen van de
reactie van Gedeputeerde Staten op het PAL advies en ondersteunen deze reactie.
Wij merken graag op dat het PAL advies aansluit op de doelstellingen van de A12-corridor. In de
A12-corridor werken de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas en
Bodegraven-Reeuwijk samen met VNO-NCW West aan verschillende onderwerpen. Tevens
worden wij ondersteund door partners uit het bedrijfsleven, waaronder bedrijvenvereningingen
van bedrijventerreinen langs de A12. De A12-corridor zet zich samen met deze partners in voor de
verduurzaming van diverse bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Een van de concrete projecten is
de ontwikkeling van de Energyhub. Het doel van dit project is in samenwerking met verschillende
bedrijven de productie van groene waterstof aan de A12-corridor te realiseren met het gebruik
van zonne-energie, die opgewekt wordt door de omliggende bedrijven en wordt ingezet in het
gebied zelf voor het verduurzamen van de logistiek door vrachtwagens op waterstof te laten
rijden.
Wij hebben verder als doel zoveel mogelijk bedrijventerreinen te verduurzamen en daarbij een
goed vestigingsklimaat te behouden voor de aanwezige logistieke bedrijven. Deze bedrijven
vervullen een belangrijke logistieke functie bij het bevoorraden van de steden in de Randstad.
Inmiddels staat de A12-corridor op de 5e plaats in de landelijk logistieke hotspot ranglijst. Een
resultaat om trots op te zijn!
Wij constateren dat er in het gebied een tekort aan ruimte is voor grootschalige logistiek.
Vandaar dat de A12-corridor zich ook hard maakt voor de ontwikkeling van ruimte voor
grootschalige logistiek op de Knibbelweg Oost. Eén van de voorwaarden voor deze ontwikkeling
is dat er duurzaam wordt ontwikkeld. Met de initiatiefnemer werken we hiervoor een plan uit. De
ontwikkeling kenmerkt zich door een meervoudig ruimtegebruik van grootschalige logistiek in
combinatie met de ontwikkeling van glastuinbouw. Beide functies versterken elkaar op het
gebied van duurzaamheid en bijvoorbeeld wateropvang. Wij zien verder samen met de gemeente
Zuidplas toe op een hoge mate van stedenbouwkundige kwaliteit van deze ontwikkeling. Tot slot
biedt de locatie de kans voor de betrokken gemeente om bestaande lokale bedrijven uit te
plaatsen naar deze locatie, zodat de bestaande kernen ontlast kunnen worden en een
kwaliteitsslag kunnen maken. Het is derhalve een integraal project dat de kans biedt gespreid
glastuinbouw te saneren en de bestaande dorpskernen te verbeteren. Al deze afspraken liggen
bestuurlijk vast en wij zorgen ook dat er met kwaliteit ontwikkeld wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens de betrokken gemeenten en VNO-NCW West,
Bert Mooren, voorzitter stuurgroep A12-corridor

