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Onderwerp: ontwikkeling De Sniep 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief willen wij u graag informeren dat de gemeente onlangs een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning heeft ontvangen van ontwikkelaar Chronos voor de bouw van 132 

appartementen op de locatie van De Sniep. Als omwonende van De Sniep kunnen we ons 

voorstellen dat u meer wilt weten over het plan en de gevolgen voor uw omgeving.  

Procedure omgevingsvergunning 

Dit plan voor woningbouw past nu niet bij de huidige bestemming van de locatie voor horeca. 

Momenteel beoordeelt de gemeente de aanvraag voor de vergunning op allerlei aspecten, zoals 

stedenbouw, verkeer, parkeren, geluid en erfgoed. Voor deze procedure geldt een beslistermijn 

van 26 weken. Als de vergunning verleend kan worden moet de gemeenteraad eerst een 

verklaring van geen bedenkingen afgeven. 

Participatie 

Wij zijn met ontwikkelaar Chronos in gesprek om uw buurt actief te betrekken bij de verdere 

uitwerking van het plan. We zullen u nog laten weten hoe dit zal verlopen.  

Bezwaar 

Nadat de gemeente de aanvraag heeft beoordeeld kunt u de ontwerpbesluiten inzien. Eventuele 

bezwaren kunt u dan kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Zo ver zijn we op dit 

moment nog niet. Wilt u de aanvraag volgen, dan kan dat via www.overheid.nl en via de app voor 

smartphones Omgevingsalert. 

Vragen 

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u reageren via een e-mail naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079 (mw. K.C.A. Kampmeijer). 

 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
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2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
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Datum 
5 februari 2021 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
SO/PM/KK zknr 
0637675147 
 

 

http://www.overheid.nl/
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/apps-van-de-gemeente_953.html
mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  

 

De manager Projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

Mevrouw M. van den Broek 

 

 

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien.  

De gemeente heeft het akkoord van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd. 


