
Aan
De gemeenteraad van Zoetermeer

Van
Het college/ Wethouder Paalvast 

Onderwerp
Participatie Eleanor Rooseveltlaan 3-29

Zaakid
0637665446

Datum
8 januari 2021

Bijlagen

Inleiding en kader
Tijdens de corona-periode werkt de gemeente zoveel mogelijk door aan de lopende projecten en processen. 
Op 23 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over hoe wij op dat moment de participatie voor het project 
woningbouw Eleanor Rooseveltlaan 3-29 voor ogen hadden. Deze aanpak is niet gewijzigd, maar kan niet 
meer volgens de gemelde planning worden uitgevoerd. De ontwikkelaar heeft de tijd genomen om de 
planvorming verder c.q. anders uit te werken. De ontwikkelaar heeft de gemeente in november 2020 over 
een aangepast plan geïnformeerd en dit plan is door ons vooralsnog positief ontvangen.
Wanneer de gemeente het aangepaste plan inhoudelijk heeft getoetst, kunnen de gemeente en de 
ontwikkelaar de participatie voorbereiden. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar vinden participatie een 
belangrijk onderdeel in het proces, zodat in de planontwikkeling de reacties vanuit de buurt meegewogen 
kunnen worden.

Participatie
De ontwikkelaar heeft de gemeente laten weten medio 2021 de omgevingsvergunning in te dienen. Hierbij 
dient de participatie met de buurt te zijn afgerond en, indien nodig, verwerkt te zijn in de stukken, zoals in het 
voorlopige ontwerp van het plan en in het voorontwerp bestemmingsplan.
Het voornemen van gemeente en ontwikkelaar om participatie te laten plaatsvinden komt ook tegemoet aan 
de wens van het actiecomité Het Eleanor Alternatief dat eerst de participatie moet plaatsvinden, voordat de 
ontwikkelaar verder gaat met zijn planontwikkeling. 

Digitale participatie
Op 21 april 2021 hebben wij u geïnformeerd over het verloop van participatie gedurende de corona-periode. 
Voor het project Eleanor Rooseveltlaan 3-29 betekent dit dat de participatie op het niveau van raadplegen in 
een digitale vorm wordt georganiseerd. De ontwikkelaar en de gemeente organiseren deze digitale 
participatiebijeenkomst. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal er een digitale bijeenkomst plaatsvinden met 
het actiecomité Het Eleanor Alternatief. En vanaf de datum van de participatiebijeenkomst zal op het online 
participatieplatform Doemee de informatie over het plan worden gegeven en de mogelijkheid worden 
geboden hierop digitaal te reageren. Zo kan iedereen vanaf huis op het plan reageren binnen een termijn 
van twee weken op de te raadplegen onderwerpen en via het mailadres ProjectenPMV@zoetermeer.nl. 
Omwonenden worden per brief uitgenodigd deel te nemen aan de digitale participatie.
Op 26 mei 2020 is het Procesvoorstel samenspraak (participatie) Eleanor Rooseveltlaan 3-29 door het 
college vastgesteld.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam    : Rob Wooning : 
Telefoonnummer : 06 – 55.20.42.23
E-mailadres    : r.g.wooning@zoetermeer.nl 
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