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Bijlagen

-

Als vervolg op de door Gedeputeerde Staten ondertekende “Bestuursovereenkomst A12 corridor” 

van 19 februari 2018, is nu de “Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor”

door de provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, 

Zoetermeer en Zuidplas op 4 maart 2019 getekend om de A12 verder te versterken als logistieke 

hotspot.

Deze Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor (hierna te noemen 

“samenwerkingsovereenkomst A12”) is de doorvertaling van de Bestuursovereenkomst A12 

corridor die op 19 februari 2018 door de deelnemende partijen is gesloten. De 

samenwerkingsovereenkomst A12 verschilt van de Bestuursovereenkomst A12 corridor op de 

volgende punten: 

- de planologisch discussie over plaats en omvang van de grote (logistieke) 

bedrijvenlocaties is inmiddels afgerond. Er kan nu volop ingezet worden op de 

economische versterking van de corridor;

- de gemeente Zuidplas is bij de samenwerking aangesloten;

- diverse marktpartijen, actief in het gebied, zijn partner van de 

samenwerkingsovereenkomst A12 geworden;

- diverse programma onderdelen zijn verder uitgewerkt. Dit zijn onder andere de infra 

agenda en het marketing- en acquisitieplan. Daarnaast is verder gewerkt aan het 

ontwikkelingsprogramma Bleizo, de uitwerking van de Railterminal en container-

overslagpunt en de agenda voor onderwijs en scholing.

PZH-2019-676717827 dd. 19-02-2019



Ons kenmerk

PZH-2019-676717827

2/2

De planologische discussie in inmiddels afgerond

De Stecgroep heeft voor de A12 corridor de vraag en aanbod voor grootschalige logistieke 

bedrijven in oktober 2018 geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat er een tekort aan grootschalige 

(> 3 ha) bedrijventerreinen dreigt te ontstaan van ca. 25 ha. Oorzaak zijn de groeiende economie 

en de uitgifte van meer kleinere bedrijvenkavels waardoor er onvoldoende ruimte voor de grote 

bedrijven is. Het Provinciale Programma Bedrijventerreinen dat afgelopen jaar is vastgesteld, zal 

daarom worden geactualiseerd, een en ander passend binnen de VRM (Visie Ruimte en 

Mobiliteit).

De gemeente Zuidplas is bij de samenwerking aangesloten

Als gevolg van de planologische ruimte (zie hiervoor) is de locatie Knibbelweg Oost in de 

gemeente Zuidplas voor ca. 20 ha toegevoegd als ontwikkellocatie binnen de A12 corridor. 

Hiermee gaat een wens van de gemeente Zuidplas en die van een plaatselijke ondernemer in 

vervulling en maakte het de toetreding tot de samenwerking mogelijk. Er is nu sprake van een 

volwaardig gedragen visie voor de A12 corridor passend binnen de VRM. 

Diverse marktpartijen die actief zijn in het gebied, zijn partner van de SOK

In ieder geval 4 belangrijke marktpartijen hebben zich aangesloten bij de 

samenwerkingsovereenkomst A12. Dit onderstreept het belang van deze samenwerking en 

vergroot het draagvlak aan de versterking van deze logistieke hotspot. Doel is om komende tijd 

nog meer marktpartijen te interesseren en te laten aansluiten. De marktpartijen zullen ook 

bijdragen in de kosten voor de gezamenlijke marketing en acquisitie en de programma manager.

Diverse programmaonderdelen zijn verder uitgewerkt

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het uitwerken van de marketing en acquisitiestrategie. 

Afgesproken wordt dat de partners van de samenwerking (overheden en ondernemers) samen 

investeren in één marketing orgaan.

Ook zullen partijen (onder aanvoering van VNO-NCW West) vormgeven aan een Community van 

logistieke bedrijven in de A12 corridor. Voorstellen op het gebied van verbetering van de 

arbeidsmarkt voor logistieke bedrijven en de Human Capital Agenda van de Economic Board 

Zuid-Holland worden verder uitgewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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