
 

Verslag  

Onderwerp:  Bijeenkomst toelichting Proces en presentatie plan bewoners  

Vergaderdatum en tijd: 29 maart 2018, 18.45 – 21.00 uur 

Vergaderplaats:  Parochieel centrum Zoetermeer, Nicolaasplein 2 Zoetermeer 

Aanwezig: 
Ca. 75 bewoners. 8 medewerkers van de gemeente en              

2 medewerkers van De Vries en Verburg. 

Kopie aan: - 

 

Op 29 maart 2018 heeft de gemeente Zoetermeer een inloopavond georganiseerd. Het doel 
van deze avond was om een toelichting te geven op het raadbesluit van 5 maart 2018 over 
het procesvoorstel voor de ontwikkeling Nutrihage (ook wel Uitbreiding Dorp genoemd). 
Daarnaast werd een groep actieve bewoners in de gelegenheid gesteld haar 
ontwikkelingsvariant te presenteren. Deze plenaire avondbijeenkomst werd begeleid door 
een externe dagvoorzitter.  
 
Het verslag is opgebouwd uit een algemeen beschrijvend deel dat ingaat op zowel de 
reacties op het besluit over de ontsluiting, als op de reacties en ideeën over de 
woningbouwlocatie Nutrihage. Daarna volgt een 2-kolommen stuk met de meest gestelde 
vragen en aangeroerde thema’s over Nutrihage. De opmerkingen van omwonenden zijn 
voorzien van een reactie. Dit verslag is 
ook per e-mail verzonden naar de aanwezigen van de avond en geplaatst op 
www.zoetermeer.nl/nutrihage. 

 

Toelichting Procesvoorstel Nutrihage 

Presentatie door de projectmanager, namens de gemeente Zoetermeer. 

In deze eerste plenaire bijeenkomst zijn de omwonenden en gebruikers van het gebied 

uitgenodigd om een toelichting te krijgen op de stand van zaken. Na de bijeenkomst van 

januari 2018 heeft het college een samenspraakvoorstel opgesteld om opnieuw met de 

bewoners in gesprek te gaan.  

Conform het raadsbesluit van 5 maart 2018 organiseert de gemeente een nieuw 
samenspraaktraject op het (vastgestelde) niveau van adviseren.  
 

Er wordt een adviesgroep samengesteld uit bewoners. Deze adviesgroep komt 2 keer bij 

elkaar om te reageren op de huidige ontwerpen en ideeën rond o.a. de thema’s openbaar 

gebied (groen en spelen), stedenbouwkundige opzet van de wijk en verkeer en vervoer. 

Concreet worden de ontwikkelingsvarianten inhoudelijk besproken. Van de zijde van de 

ontwikkelaar zullen2 mensen zitting nemen in de adviesgroep. Gemeentemedewerkers 

nemen geen zitting in de adviesgroep, maar zij ondersteunen de adviesgroep door het 

faciliteren en het doen aanbevelingen of het plaatsen kanttekeningen. Het doel is om 

uiteindelijk te komen tot één of meerdere ontwikkelingsvarianten, waarover de 

gemeenteraad een besluit kan nemen. Op basis van het samenspraakniveau blijft het een 
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advies van de bewoners dat na de bespreking in de adviesgroepen door de gemeente wordt 

gewogen en beoordeeld en ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

 

Bewoners konden zich tot en met 5 april 2018 opgeven voor deze adviesgroep. De 

gemeente streeft naar maximaal 15 bewoners en een evenwichtige samenstelling van de 

groep. Indien nodig zal de gemeente een keuze maken. De adviesgroepbijeenkomsten 

vinden plaats op 17 april 2018 en 16 mei 2018 en er is een afsluitende plenaire bijeenkomst 

op 31 mei 2018. De gemeenteraad heeft in principe de opdracht gegeven om nog voor de 

zomervakantie (in juli 2018) een besluit over de ontwikkelingsvariant Nutrihage te kunnen 

nemen.  

 

Bewonersvariant 

Presentatie namens een groep bewoners. 

Het tweede deel van avond kenmerkt zich door de presentatie van de ontwikkelingsvariant, 

die door een groep bewoners is opgesteld. Zij geven aan 75 huishoudens te 

vertegenwoordigen. Er was gelegenheid voor het stellen van toelichtende vragen.  

 

De medewerkers van de gemeente hebben –zoals vooraf reeds aan de bewonersgroep 

aangegeven- geen inhoudelijke reactie gegeven op de plannen van de bewoners.  

Desgevraagd hebben de medewerkers van De Vries en Verburg op deze avond er voor 

gekozen om net als de gemeente geen inhoudelijke reactie te geven.  

De bewonersvariant wordt voor de eerste adviesgroep van 17 april geagendeerd om 

inhoudelijk te bespreken en te behandelen. 

 

Vragen/opmerkingen & antwoorden 

 
Vraag/opmerking Antwoord 

1. Wat is de samenstelling van de adviesgroep en 
hoeveel en welke functionarissen zitten er in de 
adviesgroep? En vallen die onder het max. aantal 
van 15 personen van de adviesgroep? 
 

De Vries en Verburg zullen met twee personen 
aanwezig zijn. Vanuit de gemeente zullen een 
verkeerskundige, stedenbouwkundige, 
bestemmingsplanjurist/planoloog, planeconoom en de 
projectleider in ieder geval aanwezig zijn. 
 

2. Wanneer zijn de spelregels voor de adviesgroep 
bekend? 
 

De eerste adviesgroep vindt plaats op 17 april. We 
streven ernaar om de spelregels eind  week 15 / begin 
week 16 bekend te maken. 
De spelregels zijn gebaseerd op het raadsbesluit van   
5 maart 2018 en op bestaande wettelijke en 
planologische en/of bestuurlijke kaders.  
 

3. Wat is de vorm van de adviesgroep, wordt er 
bijvoorbeeld met een agenda gewerkt? 
 

Er wordt in een ronde tafel-setting actief gewerkt. De 
samenstelling bestaat uit de ontwikkelaar, De Vries en 
Verburg, en bewoners. De adviesgroep komt minstens 
2 keer bij elkaar en bespreek inhoudelijk de 
ontwikkelingsvariant(en). Er wordt met een agenda 
gewerkt. De gemeente faciliteert en ondersteunt zo 
nodig de adviesgroep. 
 

4. Wat kunnen bewoners doen die niet in de 
adviesgroep zitten? 
 

Op de informatieavond konden reactieformulieren 
ingevuld worden. De reacties worden meegenomen 
naar de adviesgroep. Daarnaast kunnen er reacties 
meegegeven worden aan de leden van de adviesgroep 
of worden gemaild aan projectenpmv@zoetermeer.nl. 

mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl


 

Informatie wordt gepubliceerd op de webpagina 
Nutrihage van de website van de gemeente.  
In een afsluitende, plenaire bijeenkomst op 31 mei 
2018 worden alle bewoners geïnformeerd over de 
stand van zaken omtrent de ontwikkelingsvariant(en) 
en hoe het politieke (besluitvormings)traject eruit ziet. 
 

5. Als er meer dan 15 personen zich aanmelden 
voor de adviesgroep, wat zijn dan de 
selectiecriteria die de gemeente gebruikt om te 
bepalen wie er in de adviesgroep komen? 
 

Er zijn geen harde criteria, overleg is mogelijk wanneer 
meer dan 15 personen zich aanmelden. Gestreefd 
wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging 
vanuit de bewoners.  
Criteria zouden kunnen zijn: verschillende 
doelgroepen, de samenstelling man-vrouw, leeftijd of 
bewoners uit verschillende straten. 
 

6. Wie wilt er wonen, gekeken naar het feit dat het 
naast een snelweg en naast Nutricia (industrie) 
komt te liggen? 
 

Namens de groep bewoners werd als antwoord 
gegeven dat er in de bewonersvariant voor ieder wat 
wils aanwezig zal zijn in het gebied. Voor wat betreft 
de snelweg en Nutricia is er rekening gehouden met 
de vereiste 40 meter lijn voor industrie en 100 meter 
lijn fijnstof van de snelweg. In de adviesgroepen komt 
de gemeente hier inhoudelijk op terug. 

7. Binnenweg zal extra belast worden, kan de 
nieuwe ontsluiting voor Nutricia ook gebruikt 
worden voor Nutrihage? 
 

In principe is deze ontsluiting enkel bedoeld voor het 
vrachtverkeer van Nutricia.  

8. De oversteek Karel Doormanlaan – Piet 
Heinplein wordt nog onveiliger door meer verkeer 
wat naar Nutrihage gaat.  
 

De Karel Doormanlaan zal binnenkort gereconstrueerd 
worden. Hiervoor wordt een apart samenspraaktraject 
gevolgd. Dit staat los van de ontwikkeling van 
Nutrihage. Voor de ontwikkeling Nutrihage geldt dat 
het verkeer op een goede en veilige manier moet 
worden afgewikkeld. Mocht daarvoor een aanvullende 
aanpassing van de Karel Doormanlaan nodig zijn, dan 
moet dat worden meegenomen in het plan voor 
Nutrihage.  
 

9. Ondanks dat de waterzuivering bij Nutricia is 
gestaakt, stinkt het nog steeds in de omgeving van 
Nutricia. 
 

Er zijn bij de gemeente geen klachten ingediend. De 
provincie is het bevoegde gezag met betrekking tot de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. 
Indien bewoners overlast ervaren kan contact worden 
opgenomen met de Omgevingsdienst Haaglanden, die 
vervolgens kan nagaan of de activiteiten van Nutricia 
binnen de milieuvergunning vallen. 
 

10. Wat gebeurt er met Bart en zijn schapen? 
 

Net als bij de Volkstuinvereniging wordt het (tijdelijke) 
contract dit jaar opgezegd. Afhankelijk van de 
ontwikkelingsvariant en besluitvorming in de 
gemeenteraad kunnen de activiteiten van de 
schapenhouder elders of toch op deze locatie worden 
voortgezet. 
Wegens werkzaamheden aan leidingen is heeft de 
schapenhouder begin april 2018 zijn schapen 
verplaatst naar een ander terrein. 
 
 



 

11. Is er nagedacht over woningen voor 50-
plussers? 

De Vries & Verburg geeft aan dat het huidige plan 
hiermee rekening houdt en er levensloopbestendige 
woningen in het plan zijn opgenomen. 
 

12. Is er een relatie tussen de nieuwe ontsluiting 
Nutricia en Nutrihage?  

De ontsluitingsroute Nutricia is door de gemeenteraad 
in 2017 vastgesteld. Daarmee vormt de 
ontsluitingsroute een kader voor de ontwikkeling 
Nutrihage. Er moet bij de ontwikkeling van Nutrihage 
rekening gehouden worden met de nieuwe 
ontsluitingsroute, denk hierbij aan bijvoorbeeld geluid 
e.d.  
 

13. Kan de nieuwe ontsluitingsroute eerder 
gerealiseerd worden of moet dat tegelijk met 
Nutrihage? 
 

Dit zou in principe kunnen. Al moeten er nog veel 
zaken worden geregeld, waaronder de financiën en 
bijvoorbeeld het beëindigen van overeenkomsten en 
het aankopen van grond. Op dit moment werkt de 
gemeente aan de technische uitwerking van het 
ontwerp en de vereiste onderzoeken voor de wijziging 
van het Bestemmingsplan. 
 

14. Komt de financiering van de ontsluiting uit het 
plan van Nutrihage? 
 

De raad heeft voor de ontsluiting een separaat besluit 
genomen. De middelen om de weg aan te leggen en 
dit te begeleiden zijn in principe beschikbaar. 
 
In dit besluit is geen dekking vanuit de ontwikkeling 
opgenomen; het project is verantwoord als een 
investeringsproject.   
 
De ontsluitingsweg heeft wel een fysieke link met de 
ontwikkeling en de gemeente heeft niet alle gronden 
ten behoeve van de ontsluitingsweg in bezit. 
 

15. In de brief/uitnodiging voor de bijeenkomst in 
januari stond dat nu er een besluit is over de 
ontsluitingsroute er huizen gebouwd kunnen 
worden. Betekent dit dat dat er een samenhang is? 
 

Er bestaat een samenhang. Doordat de 
ontsluitingsroute definitief is vastgesteld door de 
gemeenteraad en op hoofdlijnen ook is onderzocht, 
betekent dit een kader waarbinnen de ontwikkeling 
Nutrihage kan plaatsvinden en waardoor er nu plannen 
kunnen worden opgesteld om straks huizen te 
bouwen.  
 

16. Verwarring werkzaamheden aan de afslag 
richting de Oostweg en de ontsluitingsweg Nutricia 
aan de Bleiswijkseweg. 

Dit zijn aparte projecten. De werkzaamheden aan de 
afslag hebben geen relatie met de nieuwe 
ontsluitingsroute Nutricia, maar geven verkeer vanaf 
de A12 uit richting Den Haag naar Pijnacker meer 
ruimte. 
 

17. Hoe wordt het parkeerprobleem opgelost? De nieuwe plannen zullen moeten voldoen aan het 
gemeentelijke parkeerbeleid en de gemeentelijke 
parkeernomen. 
 

18. Is er rekening gehouden met het vele 
fietsverkeer op de Rokkeveenseweg richting 
Lansingerland? 
 

Bij de ontwikkeling van Nutrihage en de realisatie van 
de ontsluitingsroute Nutricia zal de gemeente de 
kruising Rokkeveenseweg – Binnenweg kritisch 
bekijken en meenemen in de planvorming.  
 
 



 

19. Worden de omliggende panden geschouwd 
voordat de werkzaamheden beginnen? 
 

De ontwikkelaar en aannemer zullen voor hun 
verantwoordelijkheid en risico de omliggende panden 
schouwen. Dit is een standaardprocedure voorafgaand 
aan het bouwen van de huizen. 
 

20. Waarom geen brede integrale benadering van 
het gehele gebied, maar steeds kleine aparte 
projectjes naast elkaar? 
 

Er wordt vanuit verschillende projecten gewerkt met 
werkgrenzen om vanuit kaders en planning  zo 
doelmatig mogelijk om te gaan met de middelen van 
de gemeente.  
 
De locatieontwikkeling wordt voor de helderheid 
volledig separaat in de samenspraak behandeld. 
 

21 Is er in de planeconomie een relatie tussen 
Nutrihage en de nieuwe ontsluitingsroute Nutricia? 
 

Nee, zie de eerdere antwoorden. 

22. Trapveldje is nu een modderpoel. I.p.v. een 
trapveldje een Cruijffveldje/-court aanleggen. 
 

Een Cruijffcourt is gelet op de financiële verplichtingen 
die hierbij komen kijken niet haalbaar. In overleg met 
bewoners kan nog bekeken worden of er een trapveld 
van gras, kunstgras of een verhard veld kan worden 
aangelegd. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden 
vanuit de beheerafdeling en hetgeen hierover is 
vastgelegd (bv. in de Bior, basis inrichting openbare 
ruimte). 
 

23. Kan de gemeente Zoetermeer garanderen dat 
de in- en uitgang naar de garages (12) gelegen 
achter de Jan Steenlaan vrij blijven en géén 
parkeerterrein wordt van de bewoners van de 
nieuwbouw? 
 

Er is geen parkeren voor de ontwikkeling Nutrihage 
voorzien aan de Jan Steenlaan.  
 

24. Grond sanering. En sloten worden vaak 
gebruikt als lozing Nutricia.  
 

In relatie tot zowel het bestemmingsplan als ook de 
grondverkoop van een deel van het gebied van de 
gemeente aan de ontwikkelaar zal bodemonderzoek 
worden verricht.  
Mocht uit onderzoek blijken dat sanering noodzakelijk 
is dan zal dit op termijn worden uitgevoerd. 
 

25. Uitvalsroute Nutrihage via Rokkeveenseweg 
 

Dit wordt een onderwerp van gesprek in de 
adviesgroep. De wens van de bewoners is bekend. 
 

26.  
- Plan van bewoners heeft grote voorkeur 
- Hondenveld graag! Met smalle spijlen of gaas.  
- Speelgelegenheid graag! 
- Idd. Te veel huizen voor onze wijk, aantal plan 

bewoners beter.  
- Plannen voor flat als Livorno prima! 
- Ik zou toch pleiten voor meer samenwerking 

tussen de werkgroepen Karel Doormanlaan, 
Nutrihage en ontsluitingsweg. Het heeft 
allemaal toch al lang geduurd. Liever grondig 
dan te snel.  

- Voor kennisgeving aangenomen. 
- Op basis van de ontwikkelingsvariant wordt dit 

nader besproken met bewoners. 
- Op basis van de ontwikkelingsvariant wordt dit 

nader besproken met bewoners. 
- Voor kennisgeving aangenomen. 
- Voor kennisgeving aangenomen. 
- Hiervoor wordt nu de adviesgroep ingesteld om de 

haalbaarheid van de ontwikkelingsvariant 
gezamenlijk te onderzoeken en uiteindelijk één of 
meerdere ontwikkelingsvarianten aan de raad ter 
besluitvorming te kunnen voorleggen. Er wordt 
hierbij rekening gehouden met het vastgestelde 
kader van de ontsluitingsroute Nutricia. 



 

27. Er wordt een geheel nieuwe wijk gebouwd, 
maar de ontsluiting van de wijk stopt niet daar maar 
hier horen ook de omliggende wegen bij i.p.v. losse 
projecten deze te koppelen/samenvoegen.  
 

De verkeersbewegingen van de nieuwe ontwikkelingen 
worden doorgerekend door de verkeerskundigen en 
ook meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing van 
de ontwikkelingsvariant bij een bestemmingsplan. Als 
uit onderzoek blijkt dat extra maatregelen benodigd 
zijn,  dan wordt dit vastgelegd en gecommuniceerd. 
 

28. Parkeernorm van 1.3 is veel te laag.  
 

De gemeente hanteert afhankelijk van het woningtype 
en de grootte van de woningen een parkeernorm, die 
is vastgelegd in de Nota Parkeernormen en 
Uitvoeringsregels. 
 

29. Grond ligt jaren braak, waarom was er nog 
geen bestemmingsplan waaraan de 
projectontwikkelaar zich aan moest houden i.p.v. 
bestemmingsplan schrijven naar de ontwikkeling? 
 

Gelet op de voortdurende onzekerheid over de 
ontsluiting van Nutricia en welke impact dit heeft op de 
(woningbouw)ontwikkeling ontbrak het aan een plan en 
achterliggende informatie om een bestemmingsplan te 
kunnen opstellen. In die zin is een bestemmingsplan 
een vertaling van een ontwikkelingsvariant, die nu 
wordt opgesteld. 
 

30. Parkeerproblemen door vermeerdering van het 
aantal voertuigen. Is het niet wenselijk om onder de 
nieuw te bouwen woningen meteen te voorzien van 
ondergrondse parkeergarages nu de 1,3 van u te 
weinig blijkt te zijn, kan het niet meer? 

De wens is begrijpelijk. Maar het realiseren van een 
ondergrondse parkeervoorziening is erg kostbaar  en 
hebben beperkte economische waarde,. zeker niet in 
relatie tot het type woningen dat De Vries en Verburg 
wil realiseren. Derhalve worden de parkeerplaatsen op 
maaiveld gerealiseerd.  
De gemeente hanteert afhankelijk van het woningtype 
en de grootte van de woningen een parkeernorm, die 
is vastgelegd in de Nota Parkeernormen en 
Uitvoeringsregels. 
 

 


