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Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente informeert u graag over de stand van zaken van het Bedrijventerrein Oosterhage.  

 

De locatie Oosterhage is het bedrijventerrein (ca 15 ha) aan de rand van de wijk Oosterheem. 

In de loop van de jaren zijn een aantal kavels uitgegeven en gerealiseerd, maar een groot deel ligt 

nog braak. Inmiddels is een deel van de kavels gereserveerd of verkocht.  

 

Een beknopt overzicht met de stand van zaken vindt u in deze brief. Uitgebreidere informatie kunt 

u vinden op onze website www.zoetermeer.nl/oosterhage.   

Kavels Oosterhage: 

 Kavel  Straat  Stand van zaken 

2b Huygensstraat Bedrijfsverzamelgebouw, de bouw is gestart.   

4 Huygensstraat  De grond is gereserveerd en de haalbaarheid 

wordt onderzocht. 

5 Huygensstraat Realisatie van het tankstation is in de 

ontwikkelingsfase vertraagd. 

6 Voltastraat De omgevingsvergunning is verleend. Start bouw: 

tweede kwartaal 2021. 

9a Van der Waalsstraat   Uitbreiding bestaand bedrijf. De grond is 

gereserveerd, de haalbaarheid wordt onderzocht. 

10 Van der Waalsstraat   De grond is gedeeltelijk gereserveerd. De 

haalbaarheid van de initiatieven worden 

onderzocht.  

12 Zernikestraat De grond is gereserveerd en de haalbaarheid van 

het initiatief wordt onderzocht. 
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14 Zernikestraat De grond is gereserveerd en de haalbaarheid van 

het initiatief wordt onderzocht. 

16 Zernikestraat Deze kavel is verdeeld in drie kavels. Eén kavel is 

verkocht en twee zijn gereserveerd. 

 

Via www.zoetermeer.nl/oosterhage houden wij u in het vervolg op de hoogte over de voortgang en 

nieuwe ontwikkelingen van het bedrijventerrein Oosterhage.  

Wilt u op de hoogte blijven over de aanvraag/verlening van een 

omgevingsvergunning in uw woonomgeving? 

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl net 

als de verlening ervan. Op deze website kunt u aangeven of u een melding per e-mail wilt 

ontvangen als er een vergunning wordt aangevraagd/verleend in uw woonomgeving. 

  

De gemeente kent ook de Omgevingsalert app Zoetermeer. Als u deze heeft geïnstalleerd op uw 

smartphone dan kunt u aangeven voor welke afstand tot uw adres u een melding op de 

smartphone wilt krijgen als daarbinnen een vergunning is aangevraagd of goedgekeurd.  

 

Mocht de gemeente besluiten om een omgevingsvergunning te verlenen en u bent het daar niet 

mee eens, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. De gemeente doet vervolgens een 

uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna beroep 

instellen bij de Rechtbank. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u mailen naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl. 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  

Hoofd Projectenbureau  

 

 

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. 
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