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Samenvatting  

In 2004 is in de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van Nutrihage aangegeven dat woningbouw op 
deze locatie wenselijk zou zijn. Sindsdien zijn gesprekken gevoerd 
met de diverse elkaar opvolgende eigenaren en ontwikkelende 
partijen. De lange voorgeschiedenis, in combinatie met de 
milieukundige beperkingen en de relatie met een nieuwe 
ontsluitingsweg voor Nutricia heeft de gebiedsontwikkeling 
ingewikkeld gemaakt, voor zowel de ontwikkelaar als de gemeente.  
 
De locatie van circa 6 hectare is sinds eind 2017 voor circa 2/3 in 
eigendom van ontwikkelaar De Vries en Verburg. Ongeveer 1/3 van 
het plangebied is eigendom van de gemeente. Een eerste 
ontwikkelingsplan van De Vries en Verburg kon in januari 2018 op 
weinig draagvlak van omwonenden rekenen. Bewoners hadden zelf 
ideeën uitgewerkt en een eigen plan opgesteld. Naar aanleiding van 
de commissiebehandeling op 22 januari 2018 van de 
stedenbouwkundige uitgangspunten voor het plangebied Nutrihage is 
een Procesvoorstel ‘Samenspraak uitwerking uitgangspunten 
Nutrihage opgesteld’. Op 5 maart 2018 heeft de raad besloten in te 
stemmen met dit procesvoorstel. Bewoners hebben zich verenigd in 
een adviesgroep en zijn met de ontwikkelaar en de gemeente in 
gesprek gegaan. Uiteindelijk is na een intensief traject en het doen 

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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van compromissen door alle betrokkenen, in juni 2018 een akkoord 
bereikt over één gedragen ontwikkelingsvariant voor de invulling van 
Nutrihage.  
 
Met dit voorstel worden de uit deze ontwikkelingsvariant 
voortkomende stedenbouwkundige uitgangspunten voorgelegd voor 
de bouw van 190 woningen en een openbaar gebied met speel- en 
sportvoorziening, waaronder ook de aanleg van een groene 
geluidswal tussen de geplande woningbouw en Nutricia.  
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 naar een andere woning. 
 

Bijlagen  1. Eindverslag procesbeschrijving Samenspraak en bijlagen. 
2. Kaart eigendomsverhoudingen. 
3. Begrotingswijziging. 
4. Ambitiedocument bewoners (16 mei 2018). 
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Raadsbesluit 0637321623 
Gedragen ontwikkelingsvariant en stedenbouwkundige uitgangspunten ontwikkeling Nutrihage  
 
 
De raad van de gemeente Zoetermeer; 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;  
 
besluit 
 

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. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 8 oktober 2018 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
drs. R. Blokland MCM     Ch.B. Aptroot 
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Toelichting 
 

Probleemstelling en kader 

Sinds 2004 is de locatie Nutrihage in beeld voor woningbouwontwikkeling. De wenselijkheid 
voor een dergelijke ontwikkeling werd door de raad bevestigd in een Nota van Uitgangspunten 
die in 2004 is vastgesteld. Sindsdien zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met diverse 
elkaar opvolgende eigenaren en ontwikkelende partijen over woningbouw op deze locatie. 
Onder meer de relatie met een nieuwe ontsluitingsweg voor Nutricia, milieukundige 
beperkingen en de vastgoedcrisis zijn van invloed geweest op de doorlooptijd van deze 
ontwikkeling.  
 
Voorgeschiedenis 
In december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met een Nota van Uitgangspunten 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. De ontwikkeling van de 
locatie Nutrihage is dus al meer dan 14 jaar geleden begonnen. Tussen toen en nu zijn diverse 
oplossingen voor de ontsluiting van Nutricia en daarmee de ontlasting van het Dorp 
gepasseerd. Verder zijn er diverse plannen gemaakt door de verschillende eigenaren die de 
locatie in de tijd heeft gehad. Deze lange voorgeschiedenis heeft, in combinatie met de 
milieutechnische beperkingen in het gebied, ertoe geleid dat de invulling van de locatie 
ingewikkeld is. 
 
Nota van Uitgangspunten 
De Nota van Uitgangspunten uit 2004 is op diverse punten achterhaald. Andere onderdelen zijn 
nog van toepassing. 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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Figuur 1: kaart Ontwikkelingsgebied Nutrihage met Nutricia en de vastgestelde ontsluitingsroute. 

 
De totale locatie Nutrihage is in totaal circa 6 hectare groot. Al sinds 2006 heeft ontwikkelaar De 
Vries en Verburg een eigendomspositie in het plangebied met als doel dit te ontwikkelen en hier 
woningen te realiseren. Sinds eind 2017 is De Vries en Verburg eigenaar van ca. 4 ha van het 
plangebied dat in totaal 6 ha beslaat. Het resterende deel is eigendom van de gemeente. De 
eigendomsverhoudingen op de locatie Nutrihage zijn op kaart weergegeven (zie bijlage 2). 
 
Op 11 september 2017 heeft de raad besloten tot een nieuwe route en ontsluitingsweg voor het 
bedrijf Nutricia, evenwijdig aan de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage (geplande 
ingebruikname eind 2019). Dit betekende dat de locatie Nutrihage verder als 
woningbouwlocatie in ontwikkeling kon worden gebracht.  
 
De beoogde woningbouwontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan en hiervoor 
moet dan ook een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In het geldende 
bestemmingsplan 'Dorp II' (vastgesteld 26 februari 1979) heeft het industrieterrein Nutricia en 
de daaraan grenzende gronden de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden I, II' gekregen. Op grond 
van het geldende bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor industriële doeleinden ten 
behoeve van de bereiding en de verwerking van en de handel - met uitzondering van 
detailhandel - in voedings- en genotsmiddelen, met daartoe nodige bedrijfsgebouwen, 
bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken, zoals bedrijfsontsluitingswegen, opslag-, 
los- en laadplaatsen, parkeerterreinen, erf en tuin. Op grond van het geldende 
bestemmingsplan geldt voor deze gronden geen milieuzonering. 
 
Voor de gronden die eigendom zijn van de gemeente geldt het bestemmingsplan Dorp I 
(vastgesteld 28 september 1981).  Hierin hebben gronden de bestemming Groenvoorzieningen 
gekregen. Deze gronden zijn bestemd voor plantsoenen, bermstroken, speelvoorzieningen en 
andere groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden en waterpartijen en dergelijke. De gemeente 
verhuurt een beperkt deel van deze gronden aan Tuinvereniging Jan Steen. 
 
Na het besluit over de ontsluitingsweg voor Nutricia in september 2017 was er voor de 
ontwikkelaar voldoende duidelijkheid om een plan te maken voor Nutrihage. Het door de 
ontwikkelaar opgestelde plan (versie januari 2018) is op 10 januari 2018 een eerste keer 

Rokkehage 

Gevangenis 

Nutrihage 
Nutricia 

Tracé ontsluitingsroute 

Dorp 

Ontwikkeling Nutrihage (Numicoterrein) 
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gepresenteerd aan de omwonenden. Dit leidde tot veel onvrede en onrust bij de omwonenden. 
Omwonenden hechten veel waarde aan het gebied en waren het niet eens met het toen 
gepresenteerde ontwikkelingsplan. Een aantal bewoners heeft vervolgens het initiatief genomen 
om zelf een ontwikkelingsvariant op te stellen voor het gebied Nutrihage.  
 
Op 22 januari 2018 heeft de Raadscommissie Stad het voorstel voor de stedenbouwkundige 
uitgangspunten voor de woningbouwlocatie Nutrihage besproken. Hierop heeft het college 
wegens het ontbreken van politiek-maatschappelijk draagvlak voor de toenmalige 
ontwikkelingsvariant Nutrihage, een Procesvoorstel ‘Samenspraak uitwerken uitgangspunten 
Nutrihage’ opgesteld. Op 5 maart 2018 heeft de raad besloten in te stemmen met dit 
procesvoorstel.  
 
Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde procesvoorstel is een stappenplan 
opgezet voor een nieuw participatietraject Nutrihage. Met een eerste plenaire bijeenkomst op 
29 maart is een nieuw samenspraaktraject met omwonenden en ontwikkelaar van start gegaan. 
Dit proces zag er na een wijziging uiteindelijk als volgt uit:  

 
Figuur 2. Proces samenspraak maart – juli 2018 

 

Op basis van het samenspraaktraject konden belanghebbenden en de ontwikkelaar de 

ontwikkeling van Nutrihage bespreken. Omwonenden hebben zich georganiseerd in een 

adviesgroep. In adviesgroepbijeenkomsten zou dan de haalbaarheid worden verkend van één 

of meerdere ontwikkelingsvarianten, die uiteindelijk ter besluitvorming zouden worden 

aangeboden aan de raad. Met een eerste plenaire bijeenkomst op 29 maart is een nieuw 

samenspraaktraject met omwonenden en ontwikkelaar van start gegaan. 
 
Tuinvereniging Jan Steen 
De gemeente verhuurt een klein deel van haar grond van de Nutrihagelocatie aan 
Tuinvereniging Jan Steen. Ook met de vereniging zijn in de afgelopen periode gesprekken 
gevoerd. Het huurcontract met de tuinvereniging is in 1984 gesloten voor een jaar, met de 
mogelijkheid deze jaarlijks te verlengen. Het huurcontract is in 2006 gewijzigd, te weten van 



datum print: donderdag 13 september 2018   7 

8.747 m2 en 76 tuinen, met toebehoren, naar 858 m2 en 9 tuinen met toebehoren. Volgens 
opgave van de tuinvereniging heeft de vereniging nu 12 actieve leden en staan er circa 4 
kandidaten op een wachtlijst. Het huurcontract wordt automatisch per kalenderjaar verlengd 
indien het niet ten minste één maand voor het einde van een jaar wordt opgezegd. Inmiddels is 
het contract met de tuinvereniging opgezegd per 1 januari 2019 en heeft de tuinvereniging de 
huuropzegging geaccepteerd.  
 
Het samenspraaktraject en de gesprekken met de tuinvereniging leiden tot een 
ontwikkelingsvariant en daarmee stedenbouwkundige randvoorwaarden om de locatie 
Nutrihage verder tot ontwikkeling en uiteindelijk ten uitvoer te brengen 
 

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 

Beperkingen locatie Nutrihage 
Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Nutrihage speelt een 
aantal gebiedsbeperkingen een belangrijke rol. Bij de samenspraak en de gesprekken tussen 
bewoners en ontwikkelaar en de verkenning naar de haalbaarheid van een gezamenlijk 
gedragen variant, is ook steevast rekenschap gegeven van deze beperkingen. Voor Nutrihage 
zijn namelijk de milieucontouren van de naastgelegen Nutriciafabriek en de A12 erg belangrijk. 
Dit bepaalt in belangrijke mate de haalbaarheid van de plannen. Het gaat dan met name om de 
milieuthema's geluid en geur. Dit leidt er samen 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. Ter compensatie van de toename aan 
verharding moet binnen het plangebied ook een waterpartij worden aangelegd die voldoet aan 
de voorwaarden van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Binnen de 
geluidscontouren van Nutricia en het wegverkeerslawaai kunnen beperkt of met maatregelen 
woningen worden gerealiseerd.  
De gemeente voert op basis van een door adviseurs van Nutricia opgesteld geluidmodel 
gesprekken met de ontwikkelaar en Nutricia over consequenties en benodigde maatregelen 
voor de woningbouwontwikkeling en de bedrijfsvoering van Nutricia. De Omgevingsdienst 
Haaglanden (ODH) is hierbij betrokken omdat zij namens de Provincie gedelegeerd het 
bevoegd gezag hebben in relatie tot de milieuvergunningen. Volgens de huidige verwachtingen 
is er een hogere waardenbesluit (geluid) voor een aantal van de nieuwe woningen op Nutrihage 
nodig. Bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan wordt hier rekening mee gehouden. 
 
Verkleuring bedrijfsterrein Nutrihage 
In het verleden is de woningbouwontwikkeling op de locatie Nutrihage in ambtelijke overleggen 
besproken met de provincie. Het concept-ontwerpbestemmingsplan is in het kader van artikel 
3.1.1 Bro-vooroverleg ook voorgelegd aan de provincie. Aangezien de locatie in het Programma 
Ruimte van de provincie wel nog is aangemerkt als bedrijventerrein heeft de gemeente een 
verzoek opgesteld om deze locatie als zodanig te schrappen. Regionale afstemming in MRDH-
verband is daarbij nodig gelet op de provinciale verordening ruimte. Dit betekent dat de MRDH 
een advies moet uitbrengen aan de provincie. Dat traject is gestart. Naar verwachting neemt de 
Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat op 27 september 2018 hierover een besluit.  
 

Uitgangspunten planontwikkeling 2018 
Met inachtneming van de beperkingen en mede op basis van de Nota van Uitgangspunten is 
door De Vries en Verburg eind 2017 een stedenbouwkundig plan voor woningbouw uitgewerkt. 
Hierin is rekening gehouden met al deze aspecten en is praktisch invulling gegeven aan de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, die de basis voor de ontwikkelingsvariant vormen:  
 

a. Als geluidsvoorziening tussen het bedrijf Nutricia en de 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; 
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d. In de groenstructuur een 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 circa 203 woningen; 
g. Het aantal parkeerplaatsen te bepalen volgens de Nota Parkeernormen en 

Uitvoeringsregels (2012); 
h. Ontsluiting van het gebied aan twee zijden, op de Rokkeveenseweg en op de Jan 

Steenlaan. 
 
Deze ontwikkelingsvariant is op 10 januari 2018 aan omwonenden gepresenteerd en dit leidde 
tot onvrede en ongerustheid bij bewoners.  
 
Samenspraaktraject: ontwikkelingsvariant 
Een aantal omwonenden heeft na de bijeenkomst van januari 2018 een alternatieve invulling en 
plan voorgelegd, voortbordurend op het eerste plan van De Vries en Verburg. Deze bewoners, 
die zich verenigden in de Adviesgroep Nutrihage, hebben ook namens de gehele woonbuurt 
gesprekken gevoerd met de gemeente en de ontwikkelaar. Samengevat hebben de bewoners 
de voor hen belangrijke speer- en aandachtspunten naar voren gebracht:  

1. Geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via de Jan Steenstraat;  
2. Het realiseren van minder woningen en vooral meer groen in het plan; 
3. Het opschuiven / verwijderen van bebouwing evenwijdig aan de Jan Steenstraat, zodat 

een ruimere, groene buffer ontstaat tussen de bestaande en nieuwe bebouwing;  
4. Verlagen van de ‘hoogbouw’ aan de Rokkeveenseweg; 
5. Een meer centraal gelegen speel- en sportvoorziening; 
6. Goede verbindingen voor langzaam verkeer van en naar de locatie Nutrihage; 
7. Daarnaast hebben omwonenden nog diverse aandachtspunten verwoord zoals 

bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen, losloopplaats voor honden en eventueel 
hondenstrandje. Verder gaat de aandacht uit naar de wijze van bouwen en dan met 
name het heien en hoe het bouwverkeer van en naar de locatie zal rijden.  

De visie en wensen van bewoners zijn opgenomen in een missiedocument (zie bijlage 4 bij dit 
voorstel). 
 
In het kader van het samenspraaktraject is een groot aantal van de speerpunten van de 
omwonenden zo veel mogelijk verwerkt door De Vries en Verburg. Dit heeft uiteindelijk in de 
bijeenkomst van 19 juni 2018 geleid tot een akkoord tussen de Adviesgroep Nutrihage en de 
ontwikkelaar en daarmee tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelingsvariant. Deze 
ontwikkelingsvariant geeft de stedenbouwkundige uitgangspunten weer en biedt een kader 
waarbinnen de planontwikkeling voor de woningbouw en het openbaar gebied verder kan 
worden uitgewerkt.  
 
Gedragen ontwikkelingsvariant 
De ontwikkelaar heeft op basis van de plannen en de opmerkingen van bewoners in de 
bijeenkomsten van de adviesgroep en ook de plenaire bijeenkomst, kritisch gekeken of hij 
tegemoet kan komen aan de wensen van omwonenden, ten opzichte van het eerste door De 
Vries en Verburg gepresenteerde plan in januari 2018. Er zijn wijzigingen aangebracht op het 
groen in het plan, de hoogte van het appartementengebouw, de ontsluitingen op de Jan 
Steenlaan en Rokkeveenseweg. De aanpassingen hebben ook geleid tot minder woningen in 
het plan (190 in plaats van de in januari 2018 gepresenteerd 203). De bewoners hebben in een 
overleg met De Vries en Verburg aangegeven positief te zijn over de aangebrachte wijzigingen 
en hebben ingestemd met de nieuwe ontwikkelingsvariant. In figuur 3 is de ontwikkelingsvariant 
weergegeven waarover de partijen overeenstemming hebben bereikt.  
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Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht. 
 

- Groen 
De groenstrook aan de kant van de Jan Steenlaan is verbreed. Het plan is aangepast door het 
optimaliseren van de straatprofielen (smaller maken, maar nog ruim genoeg) en herprofileren. 
Dit is weliswaar smaller dan de huidige groenstrook, maar 8 meter breder dan in het plan van 
januari 2018. De ontwikkelaar ziet het groengebied nabij de geluidswal voor zich als een 
kwalitatief hoogwaardig parkgebied met wandelpaden, een waterpartij en mogelijk een 
omheinde hondenspeeltuin met hondenstrandje aan het water. De ontwikkelaar heeft 
aangegeven met de bewoners in gesprek te willen gaan over de inrichting van het groengebied. 
 

- Sport- en Speelvoorzieningen 
Aan de wens voor een groenvoorziening aan de noordkant wordt verder invulling gegeven door 
in de noordwestelijke hoek van het plangebied een sport- en speelveld te creëren. Dit sport- en 
speelveld heeft de functie van een centraal gelegen groenvoorziening tussen de bestaande wijk 
en het plangebied. Het oorspronkelijke speelveld in de zuidwestelijke hoek van het plangebied 
is als groengebied gehandhaafd. Over de invulling van beide velden willen de gemeente, de 
bewoners en de ontwikkelaar bij de uitwerking van de plannen met elkaar nadenken. Het is niet 
ondenkbaar om op het oorspronkelijk bedachte speelveld in de zuidwestelijke hoek de 
gewenste losloopplek voor honden te realiseren. 
 

- Hoogte appartementengebouwen  
De hoogte van de appartementengebouwen in de noordoostelijke hoek van het plangebied is 
verlaagd. De hoogte van het meest noordelijke appartementenblok was in de eerste variant 15 
meter en deels 18 meter hoog. In de aangepaste variant is, ten opzichte van de variant van 
januari 2018, het lange gedeelte van het blok teruggebracht naar 12 meter hoogte en op de kop 
teruggebracht van 18 meter hoogte naar 15 meter hoogte. Dit is circa 1 meter lager dan de 
bestaande bebouwing aan de Karel Doormanlaan. Het zuidelijke appartementenblok is ook 

Figuur 3. Gezamenlijk gedragen Ontwikkelingsvariant 
Nutrihage d.d. 19 juni 2018  
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aangepast en kent een trapsgewijze opbouw van 12 meter hoogte, naar 15 meter hoogte en op 
de kop 18 meter hoogte. De hoogte in de eerdere variant was een verdieping (3 m.) lager.  
 

- Ontsluiting Jan Steenlaan en Rokkeveenseweg 
De ontsluiting via de Jan Steenlaan is gewijzigd in een ontsluiting voor uitsluitend langzaam 
verkeer. Wel is deze ontsluiting ook te gebruiken als calamiteitenroute. Gemotoriseerd verkeer 
verlaat de nieuwe woonbuurt via de Rokkeveenseweg, waarbij het zuidelijke 
appartementenblok een eigen ontsluiting krijgt om het verkeersaanbod te kunnen verdelen. 
Daarnaast zijn er extra fietsverbindingen toegevoegd op de Jan Steenlaan en op de 
Rokkeveenseweg en langs het zuidelijke appartementenblok.  
 
Woningbouwprogramma 
Door bovengenoemde aanpassingen worden er ten opzichte van eerdere varianten 13 
woningen minder gerealiseerd, dus 190 in plaats van 203. De dichtheid van het 
woningbouwprogramma sluit aan bij de huidige omgeving. Het huidige ontwikkelingsplan houdt 
nog altijd rekening 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 van grote hoekwoningen met garage, twee-
onder-één-kapwoningen tot appartementen. 
 
Het programma past goed bij de in de woningbouwprogrammering (raadsbesluit 
Woningbouwagenda Zoetermeer 13 februari 2017) benoemde segmenten en doelgroepen. Op 
hoofdlijnen bestaat het programma uit 35% (beleggers-) huur in gestapelde woningbouw en 
65% grondgebonden koopwoningen.  
 
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. De ‘tussenwoningen (groot), rij-hoek met garage en tweekapwoningen 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 doorstroommogelijkheid gecreëerd. 
 
Tuinvereniging Jan Steen 
De Tuinvereniging Jan Steen is een kleine vereniging met twaalf actief tuinierende leden en een 
zeer beperkt aantal kandidaten op een wachtlijst. Eerder in 2014 en in de afgelopen periode 
heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de tuinvereniging over de 
ontwikkelingen in Nutrihage. Hierbij is ook besproken dat de activiteiten op de huidige locatie 
vanwege deze ontwikkelingen niet kunnen worden voortgezet.  
De tuinvereniging heeft de wens geuit om op de huidige locatie of op een andere locatie in de 
directe omgeving haar activiteiten voort te kunnen zetten. Daarbij heeft de tuinvereniging ook 
aangegeven dat hiervan niet haar medewerking afhangt aan het tijdig beëindigen van de 
activiteiten op de huidige locatie. De tuinvereniging kijkt zelf ook om naar alternatieve locaties. 
Binnen de ontwikkellocatie Nutrihage is mede gelet op de uitkomst van de samenspraak met 
omwonenden en de planinvulling door de ontwikkelaar geen alternatief voor de tuinvereniging.  
 
Voorgesteld wordt om samen met de tuinvereniging een locatiestudie uit te voeren naar een 
alternatieve locatie. De kosten van een dergelijk onderzoek betreffen voornamelijk ambtelijke 
uren en bijvoorbeeld een bodemonderzoek. De kosten bedragen naar verwachting circa            
€ 15.000,-. Deze kosten maken onderdeel uit van het genoemde bedrag van €180.000,- en 
kunnen na instemming van de raad met het doen van een vervolgonderzoek, worden gedekt uit 
de toekomstige projectbegroting Nutrihage.  
 

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=89a932d1-bea8-4472-8f46-d88d4892d411&FoundIDs=A100048201,A100049054,Ddbff35f6-b5f8-4926-9dfb-dd9de8a9eeb4,D5add2fe4-f0f4-4076-bf98-15012fa45410,De8db2a98-e646-4304-978e-df7b2cada8e6,D7d5b9f48-4494-4873-ab8a-86d281379f0e
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=89a932d1-bea8-4472-8f46-d88d4892d411&FoundIDs=A100048201,A100049054,Ddbff35f6-b5f8-4926-9dfb-dd9de8a9eeb4,D5add2fe4-f0f4-4076-bf98-15012fa45410,De8db2a98-e646-4304-978e-df7b2cada8e6,D7d5b9f48-4494-4873-ab8a-86d281379f0e
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De gemeente heeft in overleg met het bestuur van de tuinvereniging in juni 2018 de huur van de 
huidige locatie formeel opgezegd. Deze huuropzegging is door de tuinvereniging geaccepteerd, 
waarmee de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt per 01-01-2019. Het vervolgtraject hangt 
af van de uitkomst van het onderzoek en bestuurlijke besluitvorming 
 

Financiën 

Grondverkoop 
De gronden Nutrihage zijn per 1 januari 2018 gewaardeerd op de balans tegen een 
boekwaarde van € 432.000,-. De raming van de nog te maken kosten vanaf 1 januari 2018 
bedraagt € 180.000,-. De totale kosten komen hiermee per saldo uit op € 612.000,-. 
 
Vanaf 2018 is een investeringsbudget benodigd voor de nog te maken kosten van per saldo     
€ 130.000,- Dit betreft de genoemde kosten van € 180.000,- minus de in 2018 ontvangen 
reserveringsvergoeding van de projectontwikkelaar van € 50.000,-. Bij de verkoop wordt de 
ontvangen reserveringsvergoeding op de verkoopprijs in mindering gebracht. De toekomstige 
opbrengsten uit de grondverkoop dienen als dekkingsbron voor het aangevraagde budget 
 
De gemeente heeft de intentie de gronden in de huidige staat te verkopen. Hiertoe zijn de 
gronden door een onafhankelijke makelaar getaxeerd op € 1,37 mln. De geprognotiseerde 
verkoopprijs maakt de totale kosten ruimschoots goed. De verkoopopbrengst van de gronden 
wordt in de meerjarenbegroting 2019 opgenomen.  
 
De geprognotiseerde waarde van de percelen is voldoende hoog om de eerder getroffen 
verliesvoorziening voor dit project van € 151.000 in 2018 te laten vrijvallen in het resultaat van 
het Grondbeleid.  
 
Faciliterend grondbeleid 
Na overdracht van de gronden zal de gemeente kosten maken in het kader van faciliterend 
grondbeleid. Voor het uitvoeren van de publiekrechtelijke taken en de te maken bovenplanse 
kosten zal de gemeente ten behoeve van het kostenverhaal een (anterieure) overeenkomst 
sluiten met de ontwikkelaar zodat deze kosten volledig worden verhaald op de 
projectontwikkelaar. Deze kosten en de bijdrage worden in de meerjarenbegroting 2019 
opgenomen.  
De netto-opbrengst -ingeschat op ruim € 700.000- wordt naar verwachting in de komende vier 
jaar gerealiseerd. De precieze jaarschijf is afhankelijk van diverse factoren onder meer de 
aanpassing van het bestemmingsplan en onderdeel van de nog af te sluiten anterieure 
overeenkomst met de projectontwikkelaar. Op dit moment wordt er samen met de ontwikkelaar 
gesprekken gevoerd over deze anterieure overeenkomst. Naar verwachting kan het college 
hierover in het najaar 2018 een besluit nemen en kan de overeenkomst worden getekend met 
De Vries en Verburg. 
 
Dit leidt voor de gemeenteraad tot de volgende besluitpunten die in dit raadsadvies zijn 
verwerkt: 

A. 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; 

B. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.  
 
Verder is het uitgangspunt bij dit type gebiedsontwikkeling dat het structurele effect op de 
beheerlasten wordt gedekt uit de structurele meeropbrengsten aan OZB en Algemene uitkering 
Gemeentefonds. 
 
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 

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
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passen. Ook heeft de raad besloten deze samenspraak in plaats te laten treden van een 
voorontwerp-bestemmingsplan. 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 bijgevoegd als bijlage 1 en wordt ter 
besluitvorming aangeboden aan de bevoegde bestuursorganen. 
 
In het procesvoorstel Samenspraak uitwerking uitgangspunten Nutrihage wordt gesproken over 
één of meerdere ontwikkelingsvarianten. Er werd in dit advies nog rekening mee gehouden dat 
partijen er gezamenlijk niet uit zouden komen en er meerdere ontwikkelingsvarianten op diverse 
aspecten door de gemeente zouden moeten worden beoordeeld. Dit blijkt niet nodig te zijn. In 
de bijeenkomsten van de adviesgroep zijn bewoners en gebruikers samen met de ontwikkelaar 
en de gemeente in gesprek gegaan over de wensen en eisen voor de invulling van het gebied. 
Dit heeft geleid tot een aangepast vlekkenplan van de bewoners waarin de belangrijkste 
uitgangspunten waren opgenomen. De ontwikkelaar heeft deze uitgangspunten vertaald en 
hieruit is één gezamenlijke ontwikkelingsvariant gekomen. 
 
De raad wordt voorgesteld deze ontwikkelingsvariant vast te stellen. In bijlage 1 is een 
uitgebreide procesbeschrijving opgenomen van het doorlopen samenspraaktraject. 
 
Deze ontwikkelingsvariant zal vastgelegd worden in het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan geeft daarbij uitvoering aan bestaand beleid. Er is dus geen sprake van 
nieuw kader stellend 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. Het college heeft besloten, conform ook het voornoemde 
raadsbesluit van 5 maart 2018 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. Na vaststelling van 
het bestemmingsplan door de gemeenteraad kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over dit besluit is de raad per memo 
geïnformeerd, waarbij de raad in de gelegenheid is gesteld te reageren op dit besluit.  
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Vervolg 
Hiermee is de samenspraak voor deze fase van het project afgerond. Met bewoners en een 
woordvoerder van bewoners is afgesproken dat zij op de hoogte worden gehouden over de 
voortgang. Voor de komende ontwikkelingsfase is met bewoners afgesproken dat zij in een 
setting van de bestaande of een aangepaste adviesgroep actief meedenken met de 
ontwikkelaar en de gemeente over de invulling van het openbare gebied, waarbij net als in de 
afgelopen periode de resultaten worden teruggekoppeld aan alle bewoners in een of meerdere 
plenaire bijeenkomst(en). Voor de uitwerking van de woningen binnen het nu vastgestelde 
ontwikkelingskader worden de bewoners betrokken op het niveau informeren.  
Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden omwonenden eveneens geïnformeerd en 

betrokken bij de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Duurzaamheid 
Bij de verdere uitwerking van de plannen stimuleert de gemeente de ontwikkelaar om een zo 
duurzaam mogelijk plan op te stellen. Conform de gewijzigde wetgeving worden de 
nieuwbouwwoningen ‘gasloos’ gebouwd.  
Het openbaar gebied wordt landschappelijk ingericht en met bewoners verder uitgewerkt. Naast 
een grondwal tegen het geluid van het naastgelegen bedrijf Nutricia en de A12, wordt in een 
waterpartij water gecompenseerd voor deze ontwikkeling. Het groen krijgt hiermee naast een 
afschermende functie ook een recreatieve functie voor de gehele wijk. 
 

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten 

Bij de verdere uitwerking van het openbaar gebied, zal ook aandacht zijn voor een goede 
toegankelijkheid van het gebied voor minder validen. Hierbij wordt in principe het Handboek 
Toegankelijkheid als uitgangspunt gebruikt. De Toegankelijkheidsraad zal bij de uitwerking 
betrokken worden 
 

Rapportage en evaluatie 

In het Raadsbesluit Procesvoorstel samenspraak uitwerking uitgangspunten Nutrihage staat 
onder het kopje ‘Rapportage en Evaluatie’ dat ten aanzien van de invulling van de locatie 
Nutrihage een rapportage en evaluatie van de samenspraak als bijlage (1) zal worden 
ingevoegd. In het Raadsmemo stand van zaken Nutrihage van 20 juni 2018 is gemeld dat een 
verslag van het samenspraaktraject als bijlage wordt toegevoegd bij dit raadsadvies. In de 
bijeenkomst van de adviesgroep van 19 juni 2018 is afgesproken om de bijlage samenspraak 
van dit raadsadvies vorm te geven als procesbeschrijving. Zowel met de bewoners als met de 
ontwikkelaar is afgesproken om de samenspraak te evalueren. De gemeente benut deze 
feedback bij het opstellen van de nieuwe nota Samenspraak. 
 

Begrotingswijziging 

Uit dit voorstel vloeit een begrotingswijziging voort waarbij in 2018 een krediet wordt gevoteerd 
ad € 180.000 aan lasten en € 50.000 aan baten (zie paragraaf Financiën). Zie ook bijlage 3. 
 
 
 

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=

