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Eerdere besluitvorming Raadsbesluit Ontsluitingsroute Nutricia van 11 september 2017; 

Raadsbesluit Procesvoorstel samenspraak uitwerking uitgangspunten 

Nutrihage van 5 maart 2018. 

Zie ook: 

Raadsmemo stand van zaken Nutrihage van 20 juni 2018.  

  

  

Bijlagen + locatie - Memo Samenspraakbesluit bestemmingsplan Uitbreiding Dorp 
 
- Raadsvoorstel Gedragen ontwikkelingsvariant en stedenbouwkundige 
uitgangspunten ontwikkeling Nutrihage, met bijlagen: 
1. Eindverslag procesbeschrijving Samenspraak en bijlagen. 
2. Kaart eigendomsverhoudingen. 
3. Begrotingswijziging. 
4. Ambitiedocument bewoners (16 mei 2018). 
 

 

Het college besluit: 
1. Op grond van artikel 2 lid 7 onder e van de Samenspraakverordening geen 

samenspraak te verlenen over het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Dorp'; 
2. De raad in kennis te stellen van het besluit onder 1 door het raadsmemo 

Samenspraakbesluit bestemmingsplan Uitbreiding Dorp aan de raad te sturen;  
3. Het eindverslag samenspraak Nutrihage (procesbeschrijving in bijlage 1) vast te stellen. 

http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=8e703340-aa1e-4fc3-b8a4-11fa1898254f&searchtext=
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=12f1c517-fc6e-4905-87ce-1a2a32cbc4c9&FoundIDs=&year=2018
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=12f1c517-fc6e-4905-87ce-1a2a32cbc4c9&FoundIDs=&year=2018
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=8e703340-aa1e-4fc3-b8a4-11fa1898254f&searchtext=
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De raad voor te stellen: 
 
1. De navolgende stedenbouwkundige uitgangspunten vast te stellen voor de invulling van de 

locatie Nutrihage, zoals opgenomen in de gedragen voorkeursvariant Nutrihage versie d.d. 
27 juni 2018: 

a. Als geluidsvoorziening tussen het bedrijf Nutricia en de toekomstige woningbouw 
een geluidswal te realiseren; 

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 ‘centraal gelegen’ multifunctioneel speel- en/of 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 190 woningen; 
g. Te voorzien in een ontsluitingsroute van het gebied Nutrihage via de 

Rokkeveenseweg en geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via de Jan 
Steenstraat toe te staan, behoudens een calamiteitenroute;  

h. Zorg te dragen voor goede verbindingen voor langzaam verkeer van en naar de 
toekomstige woonbuurt Nutrihage. 

2. Het college opdracht te geven tot het planologisch vertalen van de onder besluitpunt 1 
verwoorde stedenbouwkundige uitgangspunten in een Ontwerpbestemmingsplan 
Uitbreiding Dorp, conform het raadsbesluit van 5 maart 2018; 

3. Het eindverslag samenspraak Nutrihage (procesbeschrijving in bijlage 1) vast te stellen. 
4. Het college opdracht te geven tot het verrichten van een locatieonderzoek voor de 

Tuinvereniging Jan Steen in de wijk Dorp en hier direct aangrenzende wijken en hierbij ook 
het bestuur van de tuinvereniging te betrekken; 

5. De financiële gevolgen van de voorgenomen grondverkoop van het eigendom van de 
gemeente dat deel uitmaakt van de locatie Nutrihage (kadaster Zegwaard, sectie C, 
nummer 3653), alsmede de via een met de ontwikkelaar te sluiten anterieure overeenkomst 
te verhalen kosten te verwerken in de meerjarenbegroting 2019 e.v.; 

6. Het benodigde investeringsbudget van € 180.000,-  beschikbaar te stellen, waarbij dit 
bedrag bij de boekwaarde van het project wordt opgeteld en via de verkoopopbrengsten van 
de grond wordt terugverdiend; 

7. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.  
 
Over besluitpunten 5, 6 en 7 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het gaat 
om de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting (artikel 1 lid 3 sub b 
Referendumverordening). 
 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de 
besluitpunten 1 tot en met 4 een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt 
gedaan. 
 
 

Auteur M. Groenendijk 

Email M. Groenendijk@Zoetermeer.nl Telefoonnummer 079- 346 8447 
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Toelichting 
Samenspraak en Communicatie 
De raad heeft op 5 maart 2018 ingestemd met het procesvoorstel samenspraak uitwerking 
uitgangspunten Nutrihage. Besloten is samenspraak op het niveau van adviseren toe te 
passen. Ook heeft de raad besloten deze samenspraak in plaats te laten treden van een 
voorontwerpbestemmingsplan. De wijze waarop de gemeente Zoetermeer omgaat met 
samenspraak is beschreven in de ‘Kadernota Samenspraak’ (oktober 2013) en de 
‘Samenspraakverordening’ (24 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. Op basis van artikel 2, tweede, derde en vierde lid wordt ter Afronding van de 
samenspraak een eindverslag opgesteld. Dit eindverslag is ter besluitvorming aangeboden aan 
de bevoegde bestuursorganen. 
 
Bewoners en gebruikers zijn samen met de ontwikkelaar en de gemeente in gesprek gegaan 
over de invulling van het gebied. Hieruit is één gezamenlijke ontwikkelingsvariant gekomen. De 
raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze ontwikkelingsvariant. In bijlage 1 van het 
raadsvoorstel is een uitgebreide procesbeschrijving opgenomen van het doorlopen 
samenspraaktraject. 
 
Deze ontwikkelingsvariant zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp. Het 
bestemmingsplan geeft daarbij uitvoering aan deze ontwikkelingsvariant en de hierbij horende 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en aan bestaand beleid. Er is dus geen sprake van 
nieuw kaderstellend beleid. Gelet hierop is op grond van de Samenspraakverordening het 
college bevoegd te besluiten over de te verlenen samenspraak in het kader van het 
bestemmingsplanprocedure.  
 
In de Samenspraakverordening (2015) van de gemeente Zoetermeer is bepaald dat bij het 
gehele proces van gemeentelijk beleid samenspraak wordt toegepast, tenzij er sprake is van 
één van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 2, zesde of zevende lid van deze verordening. 
Op grond van artikel 2 lid 7 onder e kan het bevoegde bestuursorgaan beslissen om geen 
samenspraak toe te passen indien bezwaar en beroep open staat. In het proces van een 
bestemmingsplan kunnen bewoners en andere belanghebbenden op een later moment hun 
zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan 
kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Het samenspraaktraject heeft geleid tot één ontwikkelingsvariant die voorgesteld wordt door de 
adviesgroep van bewoners, ontwikkelaars en gemeente. In dit kader zijn ook twee plenaire 
bijeenkomsten gehouden voor alle belangstellenden. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht 
(circa 80 personen per avond). Nu er al een intensief samenspraaktraject is doorlopen in het 
kader van het project, kan er afgezien worden van het verlenen van samenspraak over het 
bestemmingsplan. Daarom wordt het college voorgesteld te besluiten geen samenspraak te 
verlenen over het bestemmingsplan door een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. De ontwikkelingsvariant zal vertaald worden in een ontwerpbestemmingsplan. Dit 
ontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt 
een zienswijze in te dienen.  
 
In het bijgevoegde memo is de keuze om geen samenspraak te verlenen toegelicht. Conform 
artikel 2 lid 4 van de Samenspraakverordening wordt voorgesteld de raad op de hoogte te 
stellen van het besluit om geen samenspraak te verlenen. De raad wordt gevraagd om uiterlijk 
binnen twee weken na ontvangst van de memo te kennen te geven als hij zich niet kan vinden 
in dit besluit. 
 
Voor het overige verwijst deze oplegger naar het raadsvoorstel Gedragen ontwikkelingsvariant 
en stedenbouwkundige uitgangspunten ontwikkeling Nutrihage. 
 

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=12f1c517-fc6e-4905-87ce-1a2a32cbc4c9&FoundIDs=&year=2018
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=12f1c517-fc6e-4905-87ce-1a2a32cbc4c9&FoundIDs=&year=2018

