
STEDELIJKE ONTWIKKELING 
 
Voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan voor de realisatie van 
woningbouwlocatie Nutrihage (Uitbreiding Dorp) 
 
Namens burgemeesters en wethouders van Zoetermeer wordt ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat een nieuw 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de realisering van de woningbouwlocatie Nutrihage 
(Uitbreiding Dorp). 
 
Ligging plangebied 
De locatie Nutrihage ligt ten noorden van de A12. Het plangebied wordt begrensd door de 
Rokkeveenseweg aan de oostzijde, de woningen langs de Karel Doormanlaan aan de 
noordzijde en de Jan Steenlaan aan de westzijde. Ten zuidwesten van het plangebied is een 
productiefaciliteit van Nutricia gevestigd. 
 
Inhoud  
Al sinds 2004 is de locatie Nutrihage in beeld voor ontwikkeling met woningbouw. Nutricia 
heeft de gronden verkocht en heeft aangegeven deze gronden niet meer nodig te hebben 
voor haar bedrijfsvoering. In dit gebied zullen maximaal 210 woningen gerealiseerd worden.  
 
Kennisgeving 
Over dit voornemen worden op dit moment geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen 
gelegenheid geboden om over dit voornemen een zienswijze naar voren te brengen. Ook 
wordt geen onafhankelijke instantie gevraagd om advies over dit voornemen uit te brengen. 
Te zijner tijd kan op het op te stellen bestemmingsplan worden gereageerd. Wanneer en hoe 
op het plan kan worden gereageerd zal door middel van een openbare bekendmaking 
worden aangekondigd in onder andere Het Streekblad en het Gemeenteblad.  
 
Informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag dan kunt u terecht bij de 
Omgevingsbalie, tijdelijk gevestigd aan de Duitslandlaan 440. Let op! De Omgevingsbalie is 
met ingang van dinsdag 23 januari 2018 gevestigd op de nieuwe locatie in het Stadhuis. Op 
donderdag 25 januari 2018 is de Omgevingsbalie van 14:00 uur tot 17:00 uur gesloten in 
verband met de opening van de nieuwe locatie. U dient eerst een afspraak te maken via het 
digitale afspraakformulier dat u aantreft en kunt invullen op: 
https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time. 
Deze publicatie is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: 
www.zoetermeer.nl 
 
 
Zoetermeer, 11 januari 2018 
 
Burgemeesters en wethouders van Zoetermeer, 
 
de secretaris   de burgemeester 
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