
 

Verslag  

Onderwerp:  Bewonersavond plenair Nutrihage   

Vergaderdatum en tijd: 27 juni 2018, 19:00 – 20.30 uur 

Vergaderplaats:  Parochieel Centrum “De Kapelaan” 

Aanwezig: 

 

Ca. 75 bewoners, 9 leden van de adviesgroep Nutrihage 

(bewoners), 9 medewerkers van de gemeente Zoetermeer en 2 

medewerkers van de ontwikkelaar De Vries en Verburg 

 

 

Welkom. 

 

- De externe avondvoorzitter introduceert zichzelf.  

 

Agenda: 

- stand van zaken door de projectmanager 

Op 27 maart is in een plenaire bijeenkomst het proces van de samenspraak voor deze 

periode geschetst. Bewoners hebben tijdens deze informatiebijeenkomst hun plan voor 

het ontwikkelingsgebied gepresenteerd.  

 

In twee adviesgroepen op 17 april en 16 mei en een extra adviesgroep op 19 juni 

hebben de bewoners met de ontwikkelaar uiteindelijk overeenstemming bereikt over een 

gezamenlijk gedragen variant voor het plangebied Nutrihage. Eerder is al geconstateerd 

dat door alle extra inspanningen om tot een gezamenlijk gedragen variant te komen, er 

geen besluitvorming voor de zomervakantie kan plaatsvinden. 

 

Ontsluitingsweg, stand van zaken door de projectmanager ontsluitingsweg 

Stand van zaken: de gemeente werkt aan een technisch ontwerp. Er loopt een aantal 

onderzoeken o.a. flora/fauna en voor een grondonderzoek worden de komende tijd 

proefsleuven gegraven. Om proefsleuven te kunnen graven is het nodig om het 

bestaande groen ten dele te verwijderen.  

Hiervoor gaat volgende week de kapaanvraag de deur uit. (Zie ook tekening op de 

website) 

 

Vraag vanuit bewoner: Gaat er nog iets gebeuren met de waterzuivering (stank). Dit ruik 

je ook op de Karel Doormanlaan?  

De stankoverlast is al twee jaar geleden aangekaart. Nutricia is op riool aangesloten en 

de opslagtanks zijn vernieuwd en bevatten nu bluswater. Als het goed is, zou er minder 

stankoverlast moeten zijn, meldt een andere bewoner. 

De projectmanager geeft aan dat de Provincie bevoegd gezag is en dat de  

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) deze taak voor de provincie uitvoert. De gemeente 
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heeft de ODH op de hoogte gesteld van de door bewoners ervaren en eerder (27 maart) 

gemelde stankklachten. De ODH moet hier actie op ondernemen. Gemeente gaat hier 

niet over. Heeft u klachten dan kunt u deze het beste bij ODH melden. 

 

Vraag vanuit bewoner: Waar gaan de vrachtwagens van het industrieterrein heen? 

Gemeente is hiermee bezig. De projectmanager ontsluitingsweg zal, na de presentaties 

van vanavond, aan de hand van de tekening laten zien wat de mogelijke oplossingen 

zijn.  

 

Vraag vanuit bewoner: Krijgen we veel last van de A12 door de houtkap? 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er uiteindelijk wel groen voor terugkomt. 

Begin 2019 wordt naar verwachting gestart met de weg. De planning is nog niet 

helemaal rond.  

De weg en de bouw van de woningen zijn twee verschillende projecten. 

Bewoners zien graag z.s.m. de weg aangelegd worden: men is het zat. 

 

Opmerking vanuit bewoner: Aanpassing viaduct Bleiswijkseweg: de 

omgevingsvergunning is aangevraagd. Wanneer gaat de aanpassing gebeuren? 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat dit andere werkzaamheden zijn, die niets 

met het project Nutrihage te maken hebben. 

 

Terugblik op proces door bewonersteam / Adviesgroep Nutrihage 

Een lid van de adviesgroep geeft een korte samenvatting. De bijeenkomsten met de 

adviesgroep hebben na alle inspanningen geleid tot een intensieve samenspraak en 

aandacht van het college en raad. De raadsleden hebben van de bewoners 

rondleidingen door het gebied gehad. Er zijn veel tekeningen opgesteld en de bewoners 

hebben gaandeweg gekozen om een zogenoemd vlekkenplan te maken, waarbij de 

adviesgroep zich heeft gericht op de speerpunten. 

Op een gegeven moment is er onderling contact tot stand gekomen tussen de 

adviesgroep en De vries en Verburg en dit heeft geleid tot een door beide partijen 

gedragen variant. Uiteindelijk heeft de adviesgroep zich realistisch opgesteld en het 

hoogst haalbare geaccepteerd.  

 

De adviesgroep blijft graag samenwerken met De Vries en Verburg en is blij met alle 

betrokkenheid. 

De adviesgroep spreekt haar dank uit aan de aanwezigen: de achterban. Zij en haar 

medebewoners hebben zich gesteund gevoeld. Daarnaast wil de adviesgroep ook de 

betrokken raadsleden heel erg bedanken en tenslotte gaat ook dank uit naar de 

projectmanager, die zich met zijn projectteam voor 100% heeft ingezet. De adviesgroep 

is ook de heren van de ontwikkelaar De Vries en Verburg zeer erkentelijk. Er is heel 

constructief en goed samengewerkt. 

De adviesgroep wordt door alle aanwezigen met applaus bedankt voor de inzet. 

 

Presentatie aangepaste ontwikkelingsvariant (versie 19 juni)  

De Vries en Verburg start met een terugblik naar de variant van januari 2018. Hierna 

wordt ingezoomd op punten, die voor bewoners belangrijk zijn: ontsluiting, groen, 

spelen, het aantal woningen, de hoogte van de appartementengebouwen. De Vries en 

Verburg presenteert hierna de wijzigingen en de aangepaste ontwikkelingsvariant.  



 

De Vries en Verburg wil graag het groen in het gebied verder uitwerken met de 

adviesgroep en de gemeente. Denk hierbij aan de oorspronkelijke plek van het 

speelveld waar nu losloopveld voor honden zou kunnen komen.  

 
 
 

Gelegenheid tot stellen van vragen. 

Hoe gaat er geheid worden? 

De Vries en Verburg geeft aan dat er verschillende technieken zijn waaronder boren. Er 

moet nog grondonderzoek plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek 

worden vervolgstappen bepaald. 

 

Hoe wordt schade door heien geregeld?  Bij het werk aan de Zeeheldenbuurt is er ook al 

schade ontstaan aan de flat. Dit kan nu weer gebeuren. 

De Vries en Verburg meldt dat dit via de verzekeraar loopt. Vooraf wordt een plan 

opgesteld en worden er inschattingen gemaakt. De aannemer is aansprakelijk en 

eventuele schade is gedekt door de verzekering. 

 

Parkeren en parkeerplaatsen 

De Vries en Verburg geeft aan dat het parkeerbeleid van de gemeente wordt gevolgd. 

Volgens dit beleid is het aantal parkeerplaatsen berekend. 

 

Opmerking bewoner: 

Dan gaat men parkeren bij de brug flat Karel Doormanlaan.  

De Vries en Verburg: wij moeten voldoen aan gemeentelijke parkeernorm. Dit verschilt 

per type woning. Het nieuwbouwplan voldoet aan de parkeernorm uit de nota 

Parkeernormen en Uitvoeringsregels 2012. Er wordt bij een aantal woningen ook op 

eigen terrein geparkeerd.  

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het parkeerbeleid dit jaar wordt herzien. Dit 

plan valt nog onder parkeernorm 2012. De vrees voor overlast in de buurt zal meevallen, 

zo is de verwachting.  

De bewoners geven aan nu ook al overlast te ervaren. 

 

Zijn de wegen breed genoeg om aan de weg te parkeren? 

De Vries en Verburg geeft aan dat er in vakken wordt geparkeerd. Er is geen 

eenrichtingsverkeer.  

 

Hoe loopt men een “rondje” groen? 

Vanuit de Vries en Verburg wordt dit aan de hand van de tekening getoond. 

 

Gaat het bestaande groen aan de Jan Steenlaan weg? 

Aan de ene kant van de sloot blijft het groen. De andere kant wordt nog bekeken. De 

afdeling Stadbeheer werkt aan een plan, dat ook met bewoners (na de zomervakantie) 

zal worden besproken.  

  



 

 

Wanneer begint met de bouw en waar in het gebied start men? 

De Vries en Verburg geeft aan dat dit nog niet bekend is. Het lijkt logisch om links te 

beginnen en de aanvoer vanuit de Rokkeveenseweg te doen. 

Er komen nu 190 woningen (dit was 203) 

 

Worden er straten in het gebied extra belast door autoluw gedeelte in het plan? 

Aangegeven wordt dat iedereen via de Rokkeveenseweg het gebied zal verlaten. 

Omdat de ontsluiting via de Rokkeveenseweg gaat zullen er ongeveer 300 auto’s 

richting de (uitvals-) en andere wegen in Zoetermeer gaan. Het parkeren aan de 

Rokkeveenseweg gaat verdwijnen er komen extra plekken bij de appartementen. 

Het Nutricia verkeer gaat via de nieuw aan te leggen brug over de Rokkeveenseweg. De 

Rokkeveenseweg blijft doodlopend. 

 

Gevolgen inrichting Karel Doormanlaan 

Stedin en Dunea gaan leidingen verleggen. Gemeente gaat de straat volgend jaar april 

inrichten, hierover volgt nog samenspraak. 

Nu zijn er geraniumzuilen geplaatst en in de aanstaande winter komen er winterzuilen, 

dit om het gebied op te vrolijken. 

De bewoners geven aan meer behoefte te hebben aan communicatie over de Karel 

Doormanlaan. De projectmanager ontsluitingsweg geeft dit door aan de verantwoordelijk 

collega’s. Zij geeft aan dat er direct na de zomer een avond wordt georganiseerd. 

 

Vervolg en verdere processtappen 

Vervolg: de projectmanager is zowel de bewoners als de ontwikkelaar dankbaar dat het 
projectteam nu een advies met het wegen van varianten bespaard blijft. Het 
samenspraaktraject voor deze fase wordt met de bijeenkomst van vanavond afgesloten. 
Na besluitvorming gaan we met elkaar in gesprek over het toekomstige openbare gebied 
en zal De Vries en Verburg de bewoners informeren over de uitwerking van de 
woningbouwplannen.  
Naar verwachting neemt het college na de zomervakantie een besluit over de gedragen 
ontwikkelingsvariant en zal de gemeenteraad vervolgens in september-oktober een 
besluit nemen. De gemeente en De Vries en Verburg gaan in de tussenliggende periode 
in gesprek om de privaatrechtelijke overeenkomst over de grond te tekenen. Na het 
raadsbesluit wil de gemeente het bestemmingsplan (ontwerp) in procedure brengen. Dit 
is de planologische vertaling (met onderbouwing en onderzoeken) van de 
ontwikkelingsvariant. De projectmanager verwacht dat er medio 2020 gestart kan 
worden met de bouw in het meest optimistische scenario. Voorafgaand hieraan wordt 
het gebied bouwrijp gemaakt (aanleg riolering en bouwweg ed). De gemeente zal 
voorafgaand aan de uitvoering van werk nog een bijeenkomst organiseren. 
 
De projectmanager geeft aan dat zijn collega’s van de afdeling Stadsbeheer een plan 
opstellen met een voorstel voor het speeltuintje aan de Jan Steenlaan. Hierover 
ontvangen de omwonenden op korte termijn een brief om mee te denken door middel 
van een enquête. 
 
Opmerking: De adviesgroep blijft bestaan, maar zou ook verder kunnen in een andere 
setting.  
 
 
 
 



 

De externe avondvoorzitter geeft aan dat er een gezamenlijk persbericht is opgesteld. 
Vanaf morgen zullen er artikelen in de media verschijnen. 
- Het persbericht: komt op de website, net als de presentaties. 
- Het verslag van deze avond zal eind volgende week (6 juli) op de website worden 

geplaatst. 
 

De externe avondvoorzitter feliciteert alle aanwezigen op deze mooie zomeravond met dit 

mooie resultaat en de positieve sfeer. Zij dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 

wenst iedereen nog een fijne avond. 


