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Reacties (respons)

*Voor meer informatie over dit onderzoek of het inwonerspanel kijk op de website. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar onderzoek@r2e.nl.

In Scherpenzeel lag tot en met 2 augustus 2022 een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor de mogelijke bouw van een 
bedrijventerrein (beter bekend als ‘t Zwarte Land II). Dit terrein is geen eigendom van de gemeente, wel wordt de gemeente mogelijk 
eigenaar van een derde van het gebied: de groene zone. Dat wordt dan openbare ruimte, dus voor iedereen toegankelijk. 
De gemeente wil graag aanvullende wensen van de inwoners te weten komen. De eerder ingebrachte wensen zijn in thema’s onder-
gebracht. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de 
leden van het inwonerspanel, om te weten hoe inwoners tegen de bepaalde thema’s aankijken en of ze deze willen aanvullen. 

Wat doen we met de uitkomsten?
De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de gemeente. Als de 
gemeenteraad beslist dat het bedrijventerrein er mag komen, zal de 
ontwikkelaar van het terrein de ca 2,5 hectare groenzone overdragen aan de 
gemeente. Natuurlijk wil de gemeente zich hierop nu al voorbereiden, zodat er 
(na de besluitvorming in de gemeenteraad) zo snel mogelijk met de inrichting 
van de groene zone kan worden gestart. De gemeente wil de plannen voor de 
groene zone verder uitwerken in samenwerking met de particulier initiatief-
nemers van het bedrijventerrein (die de beplanting in eerste aanleg gaan 
verzorgen) en met de direct omwonenden. We vinden het heel fijn om de 
wensen en ideeën van (ook andere) inwoners hierin mee te nemen. Of alles 
gerealiseerd kan worden zal een kwestie van passen en meten zijn. Maar we 
weten nu in ieder geval wat inwoners wenselijk vinden!
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