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STEDELIJKE ONTWIKKELING 
 
Samenspraakbesluit bestemmingsplan Uitbreiding Dorp 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer maken bekend dat zij op 4 
september 2018 op grond van artikel 2, lid 7, sub e van de op 14 september 2015 
vastgestelde Samenspraakverordening hebben besloten geen samenspraak te verlenen 
voorafgaand aan de procedure van het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp. Dit betekent dat 
er geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd.  
 
Toelichting 

Er wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, omdat al samenspraak over 
het project is verleend. De raad heeft namelijk op 5 maart 2018 ingestemd met het 
procesvoorstel samenspraak uitwerking uitgangspunten Nutrihage. Bewoners en gebruikers 
zijn samen met de ontwikkelaar en de gemeente in gesprek gegaan over de invulling van het 
gebied. Hier is één gezamenlijke ontwikkelingsvariant uitgekomen. Deze 
ontwikkelingsvariant zal vastgelegd worden in het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp.  
 
Omdat al samenspraak over het project is verleend en tegen het bestemmingsplan 
zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt en beroep open staat, heeft het college 
besloten geen samenspraak te verlenen over het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp.  
 
Bezwaar  

Het besluit ligt ter inzage met ingang van 19 oktober 2018 gedurende een termijn van zes 
weken. Tegen het besluit om geen samenspraak te verlenen over het bestemmingsplan 
Uitbreiding Dorp, kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging, van 
vrijdag 19 oktober tot en met donderdag 29 november 2018, een bezwaarschrift indienen. 
 
Stuur uw bezwaarschrift naar: 
Gemeente Zoetermeer 
het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA, Zoetermeer 
 
Verzoek om voorlopige voorziening over het besluit om geen inspraak te verlenen 

Degene die bezwaar heeft gemaakt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht als er 
sprake is van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s -
Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
 
Informatie  
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u het besluit inzien, dan kunt u 
terecht bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. 
U dient hiervoor een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en 
kunt invullen op https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time. 
 
Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: 
www.zoetermeer.nl. 
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