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Eerdere besluitvorming - Besluit over Nota van Uitgangspunten 2004
- Besluit over ontsluiting van de locatie Nutricia d.d. 11 sept ‘17

Samenvatting Ontwikkeling van de locatie Nutrihage met woningbouw is na 14 jaar 
nu mogelijk geworden. De in 2004 gelegde koppeling met de 
ontsluiting van Nutricia heeft dit in het verleden bemoeilijkt. Nu er 
besluitvorming is over de ontsluiting kan er weer vooruit gekeken 
worden. De locatie van circa 6 hectare is voor circa 2/3 in handen van 
ontwikkelaar De Vries en Verburg en voor 1/3 in handen van de 
gemeente. Er is door de ontwikkelaar een voorstel ingediend voor 
ontwikkeling van Nutrihage met woningbouw.  In 2004 is in de door 
de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten al aangegeven dat 
woningbouw op deze locatie een wenselijke ontwikkeling zou zijn. 
Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd met de ontwikkelende partij. De 
lange voorgeschiedenis, in combinatie met de milieukundige 
beperkingen en de ontsluiting heeft de ontwikkeling tot een 
ingewikkelde legpuzzel gemaakt, voor zowel de ontwikkelaar als de 
gemeente. Met het voorliggende stuk wordt een kwalitatief goed en 
haalbaar voorstel gedaan ten aanzien van een 
woningbouwprogramma en stedenbouwkundige opzet voor de 
locatie. Het gaat hierbij om de realisatie van ongeveer 203 woningen 
in verschillende segmenten en de aanleg van een geluidswal tussen 
de woningbouw en Nutricia. De geluidswal wordt ingericht als 
parklandschap, welke ook voor de omliggende woningen 
gebruikswaarde heeft. Het woningbouwprogramma sluit aan bij de 
behoefte van Zoetermeer als stad en biedt tegelijk ruimte voor de 
bewoners van het Dorp om in de eigen omgeving door te stromen. 
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Bijlagen + locatie Bijlage 1 – Nota van Uitgangspunten 2004
Bijlage 2 – Kaart eigendomsverhoudingen Nutrihage
Bijlage 3 – Stedenbouwkundige opzet De Vries en Verburg
Bijlage 4 - kaart verspreidingsgebied samenspraak
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Raadsbesluit nr. DOC-2017-006849
Voorstel invulling woningbouwlocatie Nutrihage

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 

besluit

In te stemmen met de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Nutrihage, mede op basis 
van de Nota van Uitgangspunten 2004; 

2. De gemeentegronden, kadastraal bekend als gemeente Zegwaard, sectie C, nummer 3653 
(zie bijlage 2), hierbij te betrekken;

3. In te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor invulling van de locatie 
Nutrihage, te weten:

a. als geluidsvoorziening tussen Nutricia en toekomstige woningbouw een geluidswal 
op te richten;

b. deze geluidswal in te richten als een parkachtig landschap;
c. in het gebied een wandelroute mogelijk te maken door het groen;
d. in de groenstructuur een multifunctioneel sportveld in te passen;
e. de ruimtelijke structuur verder zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van 

het Dorp;
f. te voorzien in een woningbouwprogramma van circa 203 woningen;
g. uit te gaan van ten minste EPC norm < 0,2 en gasloos bouwen, ten aanzien van 

duurzaamheid;
h. het aantal parkeerplaatsen te bepalen volgens de Nota Parkeernormen op circa 300 

parkeerplekken, inclusief parkeren voor bezoekers;
i. rekening te houden met twee ontsluitingen van het gebied, op de Jan Steenlaan en 

de Rokkeveensweg; 
4. Samenspraak te verlenen over het project op het niveau van raadplegen conform het 

procesvoorstel. 
5. In het kader van het bestemmingsplan wordt op grond van artikel 2, lid 7, onder e, geen 

verdere samenspraak meer verleend, omdat er bezwaar en beroep openstaat.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit 
een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op     

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader
Al sinds 2004 is de locatie Nutrihage in beeld voor ontwikkeling met woningbouw. Onder andere 
door stagnatie van de ontwikkeling van een goede ontsluiting van Nutricia heeft dit proces jaren 
lang stil gestaan. Nu de raad op 11 september 2017 heeft besloten tot een haalbare ontsluiting 
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evenwijdig aan de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage (geplande ingebruikname na de 
zomer 2019), kan de locatie Nutrihage eindelijk verder in ontwikkeling komen, zoals al 
aangeven in de Voortgangsrapportage 2016. In dit raadsvoorstel wordt een voorstel voor een 
stedenbouwkundige opzet en uitgangspunten en een woningbouwprogramma voorgelegd. In 
het plan is gekeken naar doorzetting van de aanwezige structuren, aansluiting op en 
gebruikswaarde voor de omgeving en een passend woningbouwprogramma. 

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s
Voorgeschiedenis
Al in december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met een Nota van Uitgangspunten (zie 
bijlage 1) ten aanzien van de invulling van de locatie Nutrihage met hoogwaardige bedrijvigheid 
of woningbouw. Dit besluit werd genomen om enige grip te kunnen houden op de ontwikkeling 
van de locatie Nutrihage bij de verkoop van de locatie, door Nutricia. In een amendement 
behorende bij dit besluit is de combinatie gemaakt met het ontlasten van het Dorp, inclusief 
Bleiswijkseweg, ten aanzien van het aantal verkeersbewegingen. Kortom, de ontwikkeling van 
de locatie Nutrihage is al 14 jaar geleden begonnen. Tussen toen en nu zijn diverse 
oplossingen voor de ontsluiting van Nutricia en daarmee de ontlasting van het Dorp, 
gepasseerd. Veder zijn er diverse plannen gemaakt met de verschillende eigenaren die de 
locatie in de tijd heeft gehad. Deze lange voorgeschiedenis heeft er, in combinatie met de 
milieutechnische beperkingen in het gebied, ook toe geleid dat de invulling van de locatie een 
ingewikkelde legpuzzel is geworden. 

Nota van Uitgangspunten
De Nota van Uitgangspunt is inmiddels dus 14 jaar oud en diverse punten uit de nota zijn 
inmiddels achterhaald. Zo is behoefte aan bedrijvigheid inmiddels achterhaald door de 
economische ontwikkeling en het daarmee samenhangende overaanbod van verouderde 
bedrijventerreinen. 

Toch zijn er ook diverse punten nog niet achterhaald. Enerzijds gaat het hier om de opgenomen 
garanties ten aanzien van de bedrijfsvoering en bereikbaarheid van Nutricia. Maar ook de 
aandacht voor:

- Groen; 
- Water;
- Overgangen en randen van het plangebied;
- Gebruikswaarde van het gebied ten aanzien van de omliggende buurten in het oude 

Dorp. 
Deze uitgangspunten zijn nog steeds actueel en in het voorliggende voorstel betrokken bij de 
planvorming en uitwerking. 
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De locatie Nutrihage
De locatie Nutrihage ligt ten noorden van de A12. Het plangebied wordt begrensd door de 
Rokkeveenseweg aan de oostzijde, de woningen langs de Karel Doormanlaan aan de 
noordzijde en de Jan Steenlaan aan de westzijde. Ten zuidwesten van het plangebied is een 
productiefaciliteit van Nutricia gevestigd. Deze productiefaciliteit heeft via de Nota van 
Uitgangspunten en via milieuwetgeving grote invloed op de inrichting van de locatie met 
woningbouw. Om een goede en veilige leefomgeving te creëren moet er een flinke 
geluidsvoorziening getroffen worden tussen Nutricia en de locatie Nutrihage. 

(Overzicht locatie Nutrihage)

De locatie is in totaal circa 6 hectare groot. Circa 4 hectare is in eigendom van De Vries en 
Verburg ontwikkeling en 2 hectare is in eigendom van de gemeente. De 
eigendomsverhoudingen op de locatie Nutrihage zijn op kaart weergegeven (zie bijlage 2). De 
huidige bestemming van de gronden van De Vries en Verburg is, op grond van 
bestemmingsplan “Dorp II” Bedrijfsdoeleinden I en II en de bestemming van de gronden van de 
gemeente is op basis van het bestemmingsplan “Groen”.
De Vries en Verburg willen het college uiteindelijk verzoeken om, in het kader van de volledige 
ontwikkeling van de locatie Nutrihage, de gemeentelijke gronden aan hen te verkopen. Gelet op 
de gemeenschappelijke belangen en de noodzaak om de locatie als geheel te ontwikkelen lijkt 
dit wenselijk. Om vorm te geven aan de intenties en verdere uitwerking is een 
reserveringsovereenkomst gesloten. 

Beperkingen locatie Nutrihage
Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van Nutrihage spelen de gebiedsbeperkingen een 
belangrijke rol. Voor Nutrihage zijn de milieucontouren van de naastgelegen Nutriciafabriek en 
de A12 belangrijk. Het gaat dan om geluid, geur en externe veiligheid.  Dit leidt er tezamen met 
de geluidsbeoordeling van de nieuw te realiseren ontsluiting van de locatie Nutricia toe dat er 
een geluidsvoorziening getroffen moet worden tussen Nutricia en de woningbouwlocatie. Deze 
voorziening moet op basis van een modelmeting een minimale hoogte hebben van 8 meter. 
Daarbij moet er in het plan een ‘wateropgave’ worden gerealiseerd met een minimale 
oppervlakte. 

Stedenbouwkundig plan
De beperkingen van het plangebied zijn door de ontwerper van het stedenbouwkundig plan 
omgewerkt naar een kwaliteit (zie bijlage 3). Aan de kant van de Nutriciafabriek is een 
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geluidswal bedacht, die groene kwaliteit en rust toevoegt aan het plan. Tevens zorgt deze 
geluidswal, in combinatie met het water, ervoor dat er voor de omgeving ook gebruikswaarde in 
het gebied zit. Bij het inrichtingsvoorstel voor de locatie is nadrukkelijk rekening gehouden met 
de mogelijkheid om door het groen in het gebied volledig rond te kunnen lopen. 

(Geluidswal met waterpartij) 

Verder is het plangebied bekeken vanuit de verschillende structuurdragers. Verkeer, groen en 
de functies. Vooral de verkeerstructuur is drager geweest voor de ontwikkeling van het plan. 

 
Het parkeren in het plan wordt grotendeels opgelost in zogenaamde parkeerkoffers op de 
koppen van de blokken. Centrale parkeerruimtes per rijtje woningen. Hierdoor ontstaat er vóór 
de woningen meer ruimte, omdat er niet voor elke woning een auto komt te staan. Het aantal 
parkeerplaatsen is met circa 300 in lijn met de Nota Parkeernormen en Uitgangspunten.  

 De verkeersstructuur 
gaat uit van een 
centrale drager in het 
gebied;

 Vanuit deze drager 
steken twee lussen en 
een doodlopende 
woonstraat het gebied 
is;

 De drager wordt op 
twee plekken 
ontsloten, 
Rokkeveenseweg en 
Jan Steenstraat. 
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Voor de bebouwingsstructuur is, vanuit de groene kaders, nadrukkelijk aansluiting gezocht bij 
de omgeving van het oude Dorp. Op het voorstel voor de stedenbouwkundige opzet, zoals 
hieronder verbeeld, is te zien hoe de verschillende structuren zo goed mogelijk ineen zijn 
geschoven, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar wijze waarop de randen en overgang naar het 
omringende dorp zijn vormgegeven. Water en groen spelen daarin een belangrijke rol. 

(Voorstel stedenbouwkundige opzet Nutrihage)

Woningbouwprogramma
Met betrekking tot de dichtheid van de woningbouw is zo veel als mogelijk aangesloten bij de 
omgeving. Daarbij moest wel rekening worden gehouden met de locatie-specifieke kenmerken, 
waardoor de woningen aan de noordzijde van de locatie zijn geconcentreerd. Het voorgestelde 
woningbouwprogramma bestaat uit 2 soorten tussenwoningen, variërend in grote, 
hoekwoningen met garage, twee-onder-één-kappers en appartementen.  Dit is onderverdeeld, 
zoals hieronder weergegeven. 

Programma  Aantal woningen 

Tussenwoning (klein)                   65 

 Tussenwoning (groot)                   23 

 Rij-hoek met garage                   12 

 2-kapper met garage                   32 

 Appartement                   71 

Totaal                  203

Het programma past goed bij de in het woningbouwprogramma (raadsbesluit van 19 mei 2017) 
benoemde segmenten en doelgroepen. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit 35% 
(beleggers-) huur in gestapelde woningbouw en 65% grondgebonden koopwoningen. Hier is op 
basis van het meest recente woningbouwonderzoek van Facton ten aanzien van de 
Zoetermeerse woningmarkt, een analyse van gemaakt:
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 Koop voor met name doorstromende gezinshuishoudens 
De ‘tussenwoningen (groot), rij-hoek met garage en tweekapper met garage’ spelen in op de 
‘doorstromende gezinshuishoudens’ (vervolgstap in wooncarrière). Hoewel de ‘kleine 
tussenwoningen’ op het niveau van Zoetermeer als geheel al in voldoende mate aanwezig zijn, 
lijkt dit segment wel goed aan te sluiten bij de behoefte op wijkniveau. Voor de bewoners in het 
Dorp wordt hiermee een doorstroom mogelijkheid gecreëerd.

 Markt huur 
Door de appartementen in de middel dure huur te realiseren, speelt het programma prima in op 
met name ‘emptynesters’ en (jonge) één- of tweeverdieners. Daarnaast kan het de 
doorstroming vanuit de sociale huursector bevorderen. Er is in de markt een sterke behoefte 
aan deze woningen. Dit geldt ook voor de beleggende partijen die op zoek zijn naar dit soort 
projecten. 

 Sociale huur 
Vooralsnog loopt het aantal plannen voor sociale huurwoningen in Zoetermeer aanzienlijk 
vooruit op plannen voor de markt huur. Derhalve is sociale bouw hier op dit moment geen 
noodzaak. Bovendien is er in de omgeving al bovengemiddeld veel sociale huur, waardoor 
extra toevoeging in dit segment leidt tot overaanbod. Om in dit gebied een kwaliteitsslag te 
kunnen maken (ruimtelijk en qua leefbaarheid) en een gemengde wijk te realiseren, is juist ook 
behoefte aan andere woningsegmenten. Hier speelt het programma dan ook goed op in.

Alles overziend wordt het voorgestelde programma als passend beoordeeld. 

Financiën Haalbaarheid
De gesprekken met de beoogde ontwikkelaar over de financiële haalbaarheid van het project 
zijn opgestart. Op basis van het voorgelegde programma en de uitgangspunten is door de 
ontwikkelaar en de gemeente een gezamenlijke exploitatie opgezet. Op dit moment wordt deze 
exploitatie verder uitgewerkt en verfijnd. Op basis van het voorgestelde programma en de 
uitgangspunten lijkt dit plan haalbaar, dat wil zeggen dat de opbrengsten ten minste gelijk zijn 
aan de gemaakte kosten (boekwaarde kosten) en de nog te maken kosten. 
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Wanneer er een ‘positief’ raadsbesluit genomen wordt ten aanzien van deze ontwikkeling zal in 
een latere fase de exploitatie en het bijbehorend grondbod van de ontwikkelaar aan de raad  bij 
de verdere besluitvorming worden voorgelegd.

Reserveringsovereenkomst
Met de ontwikkelaar De Vries en Verburg is een reserveringsovereenkomst gesloten over de 
ontwikkeling van de locatie Nutrihage. In deze overeenkomst is eveneens overeengekomen dat 
de gemeente een reserveringsvergoeding ontvangt van € 50.000,-. De reserveringsvergoeding 
zal worden ingezet voor verdere planmatige uitwerking van de ontwikkeling van de locatie. Dit 
bedrag zal in mindering gebracht worden bij de grondverkoop van de gemeente aan De Vries 
en Verburg. Bij het niet doorgaan van de ontwikkeling is de gemeente geen geld schuldig aan 
de ontwikkelaar.

Samenspraak en Communicatie
Inleiding
De samenspraak is voor dit plan opgedeeld in twee delen. In eerste instantie vindt er op 10 
januari een samenspraakavond plaats. Op basis van het raadsbesluit over de ontsluiting van 
Nutricia op 11 september 2017, wordt deze informatieavond opgezet. Tijdens deze 
informatieavond wordt ook het hier voorgestelde woningbouwplan getoond, aangezien dit 
onlosmakelijk verbonden is met de ontsluiting. Het procesvoorstel hieronder gaat in op de 
samenspraak naar aanleiding van een positief raadsbesluit. 

Procesvoorstel samenspraak
De wijze waarop de gemeente Zoetermeer omgaat met samenspraak is geregeld in de
‘Kadernota Samenspraak’ (oktober 2013) en de ‘Samenspraakverordening gemeente
Zoetermeer’ (14 september 2015). De kadernota gaat in op de inhoud en het niveau van
samenspraak en de verordening gaat in op de vereisten die gesteld worden aan samenspraak.
Met dit procesvoorstel wordt aan beide voldaan.

Bevoegd gezag
Gelet op artikel 2, lid 4 ex. artikel 4, lid 5 ‘Samenspraakverordening gemeente Zoetermeer’,
beslist in dit geval de gemeenteraad over de wijze van samenspraak op basis van het voorliggende 
procesvoorstel. De reden hiervoor is dat er uiteindelijk aan de raad een besluit wordt gevraagd over het 
voorliggende voorstel ten aanzien van de stedenbouwkundige opzet en het woningbouwprogramma voor 
de locatie Nutrihage. Voor dit procesvoorstel is de volgorde aangehouden zoals opgenomen in de 
samenspraakverordening onder artikel 4.

A. Onderwerp en speelruimte van samenspraak
Het onderwerp van deze samenspraak is in deze fase de ruimtelijke implicaties voor de omgeving ten 
aanzien van de realisatie van woningbouw op de locatie Nutrihage. Omdat een deel van de grond in 
eigendom is van de gemeente, zal zij in deze fase van de samenspraak het proces trekken. De 
samenspraak heeft vooral betrekking op het effect van de ontwikkeling op de directe omgeving. 

B. Doel van de samenspraak
Het doel is om enerzijds de omgeving te informeren over de ontwikkeling en anderzijds om te komen tot 
overleg over de realisatie van de woningbouwontwikkeling, waarbij de effecten voor de omgeving in 
kaart zijn gebracht en acceptabel blijven. 

C. Schaal van samenspraak
De samenspraak over de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Nutrihage wordt op een lokaal 
schaalniveau gevoerd (zie bijlage 4 -- kaart verspreidingsgebied rond Nutrihage). Overweging hierbij is 
dat enkel de omwonenden en gebruikers van het gebied belangen hebben ten aanzien van deze 
ontwikkeling. Er is geen verder ruimtelijk effect op wijk- of stadsniveau. Wel worden er eventueel 
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experts betrokken die specifieke kennis hebben van omgevingseffecten bij dit soort ontwikkelingen, zoals 
verkeerskundigen.

D. Belanghebbenden
Omwonenden en gebruikers van het gebied of aangrenzend gebied, maar ook
andere betrokkenen zoals Nutricia en de eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein Rokkehage.
De samenspraakgroep zal uitgenodigd worden om het proces bij te wonen en te volgen. 

E. Niveau van samenspraak
Op basis van de Kadernota wordt voorgesteld om samenspraak te organiseren tot op het
niveau van raadplegen. De overweging hierbij is dat er met het oog op de ongewoon lange duur van de 
ontwikkeling (met de huidige ontwikkelaar sinds 2008) en de bestaande uitgangspunten en kaders 
onvoldoende ruimte is voor adviseren of co-creatie.

Rolverdeling bij raadplegen, zoals opgenomen in Kadernota Samenspraak
Rol gemeente:
De gemeente bepaalt zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als gesprekspartners bij de ontwikkeling van 
beleid. Meningen, ervaringen en ideeën worden geïnventariseerd, maar zijn voor de gemeente niet 
bindend. De rol van de participant is geconsulteerde. Plannen worden door de gemeente opgesteld en 
voorgelegd aan belanghebbenden. De reacties van belanghebbenden worden meegenomen in het 
vervolgproces. 

Rol samenleving
Betrokkenen geven hun mening over het project, de voorstellen, de buurt et cetera. Zij geven tips hoe het 
beter kan. Ze delen hun opvattingen en inzichten met hun achterban of buurt. 

F. Inrichting van het proces
 In deze fase van het proces voert de gemeente regie op de samenspraak. De 

communicatie en organisatie van de samenspraak vindt in nauw overleg met De Vries 
en Verburg plaats. 

 De spelregels zijn als volgt: 
o Bewoners en betrokkenen worden minimaal twee weken van te voren per brief 

uitgenodigd;
o De samenspraak vindt plaats op gangbare momenten, door de weeks, in de 

avond, buiten vakantie periodes;
o Van elke samenspraakavond wordt verslag opgemaakt. Deze wordt publiek 

gemaakt op de site van de gemeente Zoetermeer en verstrekt aan de 
gemeenteraad;

o Opmerkingen op het verslag worden onverkort in een addendum toegevoegd 
aan het verslag.

 Naar aanleiding van het collegebesluit zal op 10 januari 2018, zoals hiervoor 
aangegeven, al een eerste samenspraakavond worden georganiseerd. Deze 
samenspraak is ingezet omdat er op korte termijn samenspraak over de ontsluitingsweg 
zal plaatsvinden (zie ook raadsbesluit d.d. 11 september). Dit kan niet los worden gezien 
van samenspraak over de locatieontwikkeling van Nutrihage. Tegelijk biedt dit voor de 
raad een beeld van de belangen in de omgeving, welke kunnen worden meegewogen bij 
besluitvorming. Deze zal worden georganiseerd in de omgeving van de locatie 
Nutrihage, c.q. het Dorp (de uitnodiging en met verspreidingsgebied is als bijlage 3 
bijgevoegd bij dit besluit). De terugkoppeling zal voorafgaand aan de 
commissiebehandeling worden verstrekt aan de raadsleden. Op deze manier kan er 
door de gemeenteraad een afgewogen besluit worden genomen, waarin de belangen 
van de omgeving zijn meegenomen. 

 Naar aanleiding van het voorliggende raadsbesluit zal samenspraak tot op het niveau 
van raadplegen worden gevoerd. Enerzijds zal de omgeving geïnformeerd worden over 
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de strekking van uw besluit en het verdere proces (inclusief mogelijkheden tot inspraak 
en beroep). Anderzijds zal terugkoppeling naar de betrokken worden gegeven wat er 
gedaan is met de opmerkingen uit de eerdere samenspraak bijeenkomst en zal verder in 
gesprek worden gegaan over de ruimtelijke inrichting en effecten op de omgeving. 

 Na het doorlopen van de ruimtelijke ordeningsprocedures (inclusief wettelijke inspraak) 
zal er nog een informatieavond worden georganiseerd waarbij enerzijds informatie zal 
worden verstrekt over de definitieve plannen en planning. Anderzijds zal hier ook 
aandacht zijn voor omgevingseffecten tijdens de bouw en communicatie. 

Bestemmingsplanprocedure
Om de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken is bestemmingswijziging van de 
gronden noodzakelijk. Zoals aangegeven is de huidige bestemming van de gronden 
grotendeels bedrijfsdoeleinden en een beperkter deel is bestemd als groen. Ten aanzien van 
het voorliggende besluit over de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt, zoals hiervoor 
beschreven, in januari 2018 samenspraak te voeren. Voorgesteld wordt om naar aanleiding van 
het raadsbesluit nogmaals samenspraak te voeren. Met betrekking tot de bestemmingswijziging 
moet een bestemmingsplanprocedure worden gelopen. Op grond van de 
samenspraakverordening kan voor het bestemmingsplan afgezien worden van samenspraak, 
omdat er bezwaar en beroep openstaat (zie artikel 2, lid 7 onder e). 
Voorgesteld wordt om naar aanleiding van de samenspraak geen voorontwerp van het 
bestemmingsplan ter inzage te leggen. We hebben immers in de samenspraak al de omgeving 
geraadpleegd en de reacties verzameld in een openbaar verslag. Het concept-
ontwerpbestemmingsplan zal in het kader van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro) 
worden voorgelegd aan de overheden en instanties. Dit concept-ontwerpbestemmingsplan zal 
ook aan de commissie Stad gestuurd worden voor het geven van aandachtspunten. De 
ingebrachte overlegreacties en aandachtspunten zullen verwerkt worden in het 
ontwerpbestemmingsplan. Voorgesteld wordt verder om na dit voorliggende raadsbesluit een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Tijdens de periode van terinzagelegging krijgt 
een ieder de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  Vervolgens zal het bestemmingsplan ter 
vaststelling aan de raad worden aangeboden. 

Duurzaamheid
De Vries en Verburg heeft voor deze ontwikkeling de volgende concrete intenties ten  aanzien 
van duurzaamheid en programma: 

- het bouwen van woningen met een EPC < 0,2; 
- het aanbieden aan kopers van duurzaamheidspakketten, teneinde hun woningen verder 

te verduurzamen;
- onderzoek naar het plaatsen van PV-panelen op de geluidswal tussen het Plangebied 

en het gebied richting snelweg Al2 

De gemeente stelt als voorwaarde bij de ontwikkeling van Nutrihage te bouwen zonder 
gebruik van fossiele energie ('gasloos').

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
Tijdens het verdere ontwerpproces van gebouwen en het openbare gebied wordt aandacht
besteed aan toegankelijkheid. Hierbij wordt in principe het Handboek Toegankelijkheid als 
uitgangspunt gebruikt. Voorgesteld wordt om bij verdere uitwerking de Toegankelijkheidsraad te 
betrekken. 

Rapportage en evaluatie
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Het te nemen besluit zal in een vervolgfase verder worden uitgewerkt in een definitief ontwerp 
met exploitatie en een bestemmingsplan. Bij vaststelling van het bestemmingsplan zal de raad 
de uitgewerkte stukken ontvangen. 

Begrotingswijziging
De begrotingswijziging zal bij de besluitvorming omtrent de exploitatie en het grondbod worden 
voorgelegd. Op dat moment zal de begroting op basis van de exploitatie en het grondbod 
worden aangepast.


