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Verslag 
 
 
 
  

Onderwerp:  Adviesbijeenkomst Nutrihage   

Vergaderdatum en tijd: 17 april 2018, 19.00 – 21.15 uur 

Vergaderplaats:  Commissiezaal Stadhuis-Forum  

Aanwezigen: 
Adviesgroep (omwonenden Nutrihage) Gemeente Zoetermeer, 

ontwikkelaar De Vries en Verburg en toehoorders.  

  

Op dinsdag 17 april 2018 heeft de eerste adviesgroepbijeenkomst plaatsgevonden. De 

voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter is 

werkzaam bij de gemeente Zoetermeer als planjurist en inhoudelijk niet betrokken bij het 

project Nutrihage. Zij is gevraagd deze avond onafhankelijk voor te zitten. De voorzitter 

benoemt dat de inhoudelijke bespreking van het plan van de bewoners tijdens deze 

adviesgroepbijeenkomst centraal staat.  

 

Een groep omwonenden van het plangebied heeft als reactie op het plan van de 

ontwikkelaar De Vries en Verburg een eigen plan ontworpen voor het plangebied Nutrihage. 

Dit plan is op de algemene informatiebijeenkomst van 29 maart 2018 gepresenteerd. De 

gemeenteraad heeft eerder, op 5 maart 2018, een samenspraakvoorstel voor Nutrihage 

vastgesteld, waarbij bewoners op het niveau adviseren kunnen meepraten.  

Om het plan van de omwonenden zo haalbaar mogelijk te maken of eventueel samen met 

de ontwikkelaar tot een nieuw plan te komen, is een adviesgroep samengesteld. De 

adviesgroep, bestaande uit 9 omwonenden, krijgt op deze manier de mogelijkheid om de 

gemeenteraad te adviseren over de invulling van het plangebied Nutrihage. De rol van de 

gemeente in dit proces is het faciliteren van de adviesgroep door reacties en 

aandachtspunten mee te geven om het plan van de adviesgroep te optimaliseren. 

 

Namens de gemeente Zoetermeer zijn de projectleider, een planoloog, stedenbouwkundige, 

verkeerskundige en een planeconoom aanwezig. Zij voorzien het plan van de bewoners van 

deskundige reacties en aandachtspunten, die ervoor kunnen zorgen dat er een plan wordt 

opgesteld wat binnen de (wettelijke) kaders valt. Deze reacties en aandachtspunten zijn 

terug te lezen in de bijlage van dit verslag en zijn reeds verstuurd op 20 april 2018 aan de 

leden van de adviesgroep.  

 

Naast de deskundige reacties en aandachtspunten zijn er tijdens de bijeenkomst ook vragen 

gesteld die niet beantwoord worden met deze reacties en aandachtspunten. Deze vragen 

zijn verwerkt en beantwoord in het 2-kolommenstuk aan het eind van dit verslag.  

 

Opmerkingen 

Door de adviesgroep wordt opgemerkt dat de reacties en aandachtspunten erg in 

(technisch) detail worden gegeven en het voor de adviesgroep niet haalbaar is om een plan 

in zulke (technische) details op te stellen. De gemeente reageert dat zij niet van de 
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adviesgroep verwacht er net zo’n professioneel plan ingediend wordt als die van de 

ontwikkelaar. Door middel van reacties en aandachtpunten vanuit de gemeente wordt er wel 

geprobeerd er zo’n haalbaar mogelijk plan van te maken. Dit om te voorkomen dat de 

bewonersvariant op voorhand al niet haalbaar is en om de plannen uiteindelijk goed te 

kunnen wegen. De gemeente wil hierbij niet sturend overkomen. Het is aan de adviesgroep 

om te beslissen of de reacties en aandachtspunten verwerkt worden in het plan. De 

adviesgroep geeft aan dat vooral het verlangen van de omwonenden naar groen, rust en het 

behoud van de leefomgeving belangrijk is. Deze wens is vertaald in ideeën en 

uitgangspunten welke door de adviesgroep zijn verwerkt, en duidelijk terug te zien zijn in hun 

voorstel.  

 

Tijdens de bijeenkomst ontstaat er enige verwarring over de geluidswal die gebruikt is in de 

bewonersvariant en over het parkeren. Met betrekking tot de geluidswal is de adviesgroep 

uitgegaan van dezelfde geluidswal die De Vries en Verburg gebruikt heeft in het voorstel. De 

ontwikkelaar merkt op dat de onderlegger die de adviesgroep gebruikt heeft, een 

voorgaande versie is van de onderlegger die zij gepresenteerd hebben op 10 januari 2018. 

De meest recente onderlegger, met de juiste lijnen wordt door De Vries en Verburg 

toegezonden aan de adviesgroep. (gebeurd) 

 

Met betrekking tot parkeren geeft de adviesgroep aan dat het parkeren van de bewoners in 

de gebouwde gestapelde woningbouw, naar voorbeeld van de ‘’Livorno’’ flat, opgelost wordt 

in de plint van het gebouw, voor de bergingen. Hiervoor wordt geen gebouwde 

parkeervoorziening gebouwd. Deze opmerking heeft betrekking op de reactie van de 

planeconoom die aangeeft dat een gebouwde parkeervoorziening veel kosten met zich mee 

zal brengen. Daarnaast biedt de verkeerskundige aan om de adviesgroep naar wens te 

ondersteunen ten behoeve van de parkeerberekeningen. De adviesgroep kan het aantal 

woningen per type woning aanleveren, en de verkeerskundige zal dit verwerken in een 

parkeertabel.  

 

Als zorg vanuit de adviesgroep wordt uitgesproken dat er mogelijk tijdgebrek ontstaat door 

het wachten op antwoorden via bijvoorbeeld de e-mail en het verwerken van reacties en 

aandachtpunten. Dit dient voor de adviesgroep naast werk, in de vrije tijd te gebeuren. Op 

16 mei is de volgende geplande adviesgroepbijeenkomst en 31 mei dient het definitieve plan 

gepresenteerd te worden. Vanwege de vele technische informatie is besloten om 8 mei te 

reserveren ten behoeve van een spreekuur om verder op de gegeven reacties en 

aandachtspunten in te gaan als daar behoefte aan is. De projectmanager voegt er aan toe 

dat de gemeenteraad in principe verwacht om in juli een besluit over de 

ontwikkelingsvarianten te nemen. Hij geeft aan dat dit een ambitieuze planning is. Hij wil een 

goed proces doorlopen waarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat, en op 16 mei met alle 

partijen inventariseren wat haalbaar is. 

 

De Vries en Verburg 

De vertegenwoordigers van De Vries en Verburg hebben geluisterd naar waar de pijnpunten 

zitten bij de adviesgroep ten opzichte van het plan dat zij op 10 januari 2018 hebben 

gepresenteerd. Volgens De Vries en Verburg zijn kwaliteit en behoud van groen, de Jan 
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Steenlaan ontlasten van gemotoriseerd verkeer, minder woningen en de hoogte van de 

bebouwing vooral de pijnpunten.  

 

Ze nemen deze pijnpunten en suggesties mee en gaan onderzoeken in hoeverre ze daar 

enigszins, geheel of gedeeltelijk aan tegemoet kunnen komen. Daarnaast nemen ze de 

suggesties, opmerkingen en aandachtspunten van de gemeentelijke experts mee. Tot slot 

geeft de ontwikkelaar als suggestie mee dat de adviesgroep de eigendomsgrenzen van 

gemeente en De Vries en Verburg in het plangebied meer los zou moeten laten. Door 

verschuiving in het plan is veel mogelijk. 

 

Vervolg  

Als er vanuit de adviesgroep behoefte bestaat om nader op de reacties en aandachtspunten 

in te gaan, staat er op 8 mei van 19.00 – 21.00 uur een spreekuur gereserveerd. Dit valt (ten 

dele) in de meivakantie. En zal geïnventariseerd worden wie erbij aanwezig kunnen zijn 

(indien er behoefte aan het spreekuur is). 

Op 16 mei, de volgende adviesgroepbijeenkomst, wordt beoordeeld waar we staan, hoe ver 

we zijn en of 31 mei haalbaar is om het definitieve plan te presenteren. Mocht dit niet 

haalbaar zijn dan moet dit verantwoord worden richting de gemeenteraad. Daarnaast wordt 

op 16 mei het proces van beoordeling en weging van de plannen besproken. Een agenda 

voor deze bijeenkomst wordt nog opgesteld. 

 

Afspraken 

 De gemeente Zoetermeer zal aan de ODH de meldingen doorgeven over de ervaren 

geuroverlast veroorzaakt door Nutricia. De gemeente zal de ODH vragen hiernaar te 

kijken.  

 Vanuit de Vries en Verburg wordt de onderlegger met de juiste lijnen toegezonden aan 

de adviesgroep.  

 8 mei van 19.00 – 21.15 uur staat gereserveerd voor een spreekuur met deskundigen.  

 Via de e-mail (projectenpmv@zoetermeer.nl) kunnen vragen van de adviesgroep aan de 

projectmanager en de deskundigen gesteld worden. 

 Gegevens m.b.t. waterberging worden uitgezocht en toegestuurd (Is opgenomen in het 

overzicht met aandachtspunten).   

 De adviesgroep kan met betrekking tot parkeren, het aantal woningen en bijbehorende 

type woningen aanleveren om een parkeerberekening/parkeertoets te laten uitvoeren 

door de verkeerskundigen van de gemeente.    

  

mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl
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2-kolommenstuk 

 
 
Vraag Antwoord 

1. Wordt er met de maximale geluidbelasting ook 

rekening gehouden met windrichting? Wanneer 

de wind uit het zuiden komt is er veel meer geluid 

hoorbaar. 

 

De wijze van berekenen van de geluidbelasting is 

wettelijk vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012. In deze berekening wordt ook rekening 

gehouden met de (gemiddelde) windrichting. 

Hiervoor is de zogenoemde meteocorrectieterm. Het 

berekende geluidniveau gecorrigeerd naar een 

meteogemiddelde waarde.  

 

2. Wanneer kan/wil de gemeente wel de dove 

gevel in overweging nemen? 

 

Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid Hogere 

waarden geluid is dat eerst gekeken moet worden 

naar een dusdanige stedenbouwkundige opzet dat 

zo min mogelijk hogere waarden vastgesteld hoeven 

te worden. Het toepassen van dove gevels kan een 

mogelijkheid zijn om geluidknelpunten op te lossen. 

Deze gevels hoeven dan niet beschouwd te worden 

in het kader van de Wet geluidhinder. Voorwaarde is 

wel dat de woning moet beschikken over een 

geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte 

(maximaal 48 dB). 

 

3. De twee appartementengebouwen in het plan 

van De Vries en Verburg staan in het rode gebied 

van de geluidsbelasting, hoe kan dat? 

Hier is vanuit de gemeente een opmerking over 

gemaakt naar De Vries en Verburg. Er zouden aan 

het gebouw maatregelen genomen moeten worden 

om de geluidbelasting in huis te verminderen. Dit zijn 

bouwtechnische oplossingen. De Vries en Verburg 

houden in hun plan ook rekening met de benodigde 

bouwtechnische maatregelen. 

 

4. Kan je de geluidswal van 8 naar bijvoorbeeld 

12 meter verhogen?  

Het is mogelijk, de kosten voor een hogere 

geluidsvoorziening zijn wel flink hoger. Daarnaast 

zorgt een hogere geluidswal voor een groter 

ruimtebeslag.  

 

5. Komt de weg van Nutricia voor of achter de 

geluidswal te lopen? 

De nieuwe ontsluitingsroute van Nutricia komt ten 

zuiden van de geluidswal (tussen geluidswal en 

A12). 
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6. Waarom wordt er nu wel aandacht geschonken 

aan de geluidsoverlast van Nutricia en in het 

verleden en in de huidige situatie niet? 

 

Er moet bij alle nieuwe plannen voor het 

bestemmingsplan beargumenteerd worden waarom 

hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Voor plannen om te bouwen binnen 200 meter van 

Nutricia moeten ter motivatie aanvullende 

onderzoeken, zoals bijvoorbeeld geluid- en 

geuronderzoek, worden uitgevoerd, of ter plaatse 

de woon- en leefklimaat voldoende gewaarborgd 

kan worden. Voor bestaande situaties is andere 

regelgeving van toepassing in het kader van 

saneringssituaties. Hiervoor gelden andere 

wettelijke normen en waarden.  

 

7. Als zowel het plan van De Vries en Verburg als 

van de adviesgroep in het rood zitten/te dicht bij 

Nutricia bouwen, waarom is er voor gekozen om 

op dit gebied te bouwen als er zoveel extra 

onderzoeken uitgevoerd moeten worden? 

 

De Vries en Verburg is van mening dat er 

woningbehoefte is en het is de vraag van de 

gemeente om een bepaald type woningen te 

plaatsen. Er zijn verschillende afwegingen gemaakt 

om de onderzoeken toch uit te voeren. De 

gemeente heeft daarnaast 

woningbouwprogramma’s en de 

woningbouwagenda als vastgesteld beleid, die 

uitgaan van het invullen van braakliggende- of 

ontwikkellocaties.  

   

8. De kaartjes met betrekking tot de geurbelasting 

geven aan dat er gebouwd mag worden, maar in 

de praktijk is de stank er nog wel, ondanks dat de 

waterzuivering is uitgeschakeld. Bij meldpunt 

openbare ruimte worden wij niet gehoord, wat 

kunnen wij er nog wel aan doen? 

 

De milieusekundige spreekt af dat vanuit de 

gemeente de ODH nogmaals benaderd wordt met 

betrekking tot de geuroverlast rondom Nutricia. 

Nutricia valt onder provinciaal toezicht, de 

gemeente is zelf niet bevoegd milieutechnisch actie 

te ondernemen. 

9. Misschien komt de stank ergens anders 

vandaan? 

De milieudeskundige spreekt af om vanuit de 

gemeente de ODH te vragen dit te bekijken. 

 

10. In hoeverre is er waterberging nodig in de 

bewonersvariant? 

 

Er zullen gegevens uitgewisseld worden met 

betrekking tot waterberging.  

11. We zitten hier nu als twee partijen, de 

bewoners en De Vries en Verburg. Maar de 

gemeente zou hier ook iets over te zeggen 

moeten hebben, want het is hun grond. Wie kan 

aangesproken worden over deze grond? 

 

Het college en de gemeenteraad.  

 

 

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100069357&FoundIDs=&year=2017
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=89a932d1-bea8-4472-8f46-d88d4892d411&FoundIDs=&year=2017
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12. Jan Steenlaan/Kareldoormanlaan is een heel 

druk en gevaarlijk punt. Elke weg die er extra op 

aangesloten wordt is een extra risico.  

 

Een langzaam verkeerroute is via de Jan Steenlaan 

of de parallel daaraan gelegen woonstraat nodig, 

omdat dit de  kortste route naar het Stadscentrum is. 

Verkeerskundig wordt onderkend dat dit een druk 

wegvak betreft en toevoeging van extra verkeer 

(zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer) aan dit 

wegvak extra verkeersveiligheids- en 

doorstromingsmaatregelen vereist. 

 

13. Van de verkeerskundige hebben we gehoord 

dat hoge bebouwing aan de zuidkant geplaatst 

kunnen worden. Maar dan heeft de rest van de 

buurt vrijwel altijd last van schaduw? 

   

Hoge bebouwing kan een afschermende functie 

hebben, waardoor een geluidluwe zijde aan de 

achterkant van bebouwing gerealiseerd kan worden. 

Een dergelijke oplossing kan dus vanuit het oogpunt 

van akoestisch woon- en leefklimaat een optie zijn. 

Maar dergelijke keuzes worden vervolgens ook 

beoordeeld op andere aspecten die het woon- en 

leefklimaat beïnvloeden. Een daarvan is mogelijke 

schaduwwerking van hoge bebouwing. Aangezien de 

hoge bebouwing op het zuiden ligt, is hoge 

bebouwing gelet op mogelijke schaduwwerking niet 

ideaal.  

 

14. Is een ontsluiting aan de zuidzijde van 

Rokkeveenseweg mogelijk?   

 

Naar verwachting niet. Deze gronden zijn niet in 

eigendom van de gemeente of projectontwikkelaar.  

15. Kan een stukje nieuwe ontsluitingsweg 

Nutricia gebruikt worden voor ontsluiting van de 

buurt? 

Van de Rokkeveenseweg-Zuid tot Nutricia is de weg 

eigendom van Nutricia. Deze weg is voor 

vrachtverkeer en bezoekers van/naar Nutricia. Dit 

deel van de weg wordt geen openbare weg en zal 

dus niet gebruikt kunnen worden voor de ontsluiting 

van de nieuwe woonbuurt. Verderop kan wel 

aangesloten worden op de ontsluitingsroute. Echter 

wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt, vanwege 

het vele vrachtverkeer op deze ontsluitingsweg, niet 

voorgestaan voor deze optie.  

 

17. Hoe wordt het onderhoud van het stuk 

gemeentegrond nu gedaan? 

Het gebied heeft nu de functie buffergroen en is een 

grasveld wat geringe onderhoudskosten met zich 

meebrengt. Een parkachtige omgeving zorgt voor 

hogere structurele lasten.  

 

18. Verhouding groen tussen de wijken is heel 

verschillend. T.o.v. andere wijken heeft het Dorp 

nauwelijks groen en dus in verhouding minder 

onderhoudskosten dan andere wijken.  

Er is een integrale benadering voor de beheerlasten 

en -baten voor de gehele gemeente Zoetermeer. Dit 

is niet vergelijkbaar tussen wijken.  
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20. Het plan wordt niet echt integraal bekeken 

door de planeconoom.  

Er is objectief gekeken naar het plan in vergelijking 

met andere ruimtelijke projecten. Het plan wordt als 

project beoordeeld.  

 

21. De Groenkaart beschrijft het groenbeleid van 

Zoetermeer. Veel dingen staan recht tegenover 

de aandachtspunten van planeconoom. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling is een afweging van 

verschillende beleidsdoelstellingen, waaronder 

groenbeleid.  

De gemeente Zoetermeer heeft eveneens als 

algemene doelstelling om meer woningen te 

realiseren. Zie: vastgestelde woningbouwagenda en 

vastgestelde woningbouwprogramma.  

Het komt voor dat beleidsdoelstellingen haaks op 

elkaar staan. Het is aan het bestuur om hierover een 

besluit te nemen. 

 

22. De ‘’Livorno’’ flat heeft een plint waarin de 

bergingen zitten en daarvoor zijn parkeerplaatsen 

voor de bewoners. Geen ondergrondse, 

gebouwde parkeervoorziening.  

 

Dit klopt. Mogelijk zijn voor deze parkeeroplossingen 

bouwkundige aanpassingen nodig, waardoor de 

bouwkosten van het gebouw hoger zijn. Uit de foto 

van het gebouw Livorno blijkt dat er een extra kolom 

is geplaatst; daarmee wat hogere kosten.  

 

23. Gaan we nu als 2 partijen door, de 

adviesgroep en de ontwikkelaar, en worden er 2 

voorstellen gemaakt? Of bestaat de mogelijkheid 

nog om met de ontwikkelaar 1 voorstel te maken? 

 

Dat wordt tijdens de adviesgroepbijeenkomst van 16 

mei bekeken. Als de 2 voorstellen veel met elkaar 

overeenkomen is het nog mogelijk om tot 1 

gezamenlijk gedragen voorstel te komen.  

 

https://www.zoetermeer.nl/bestuur/natuur-en-milieu_47249/
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=89a932d1-bea8-4472-8f46-d88d4892d411&FoundIDs=&year=2017
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=zoetermeer&agendaid=IBABS-100069357&FoundIDs=&year=2017

