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Verslag  

Onderwerp:  Adviesgroep Nutrihage   

Vergaderdatum en tijd: 19 juni 2018, 19.00 – 21.00 uur  

Vergaderplaats:  Commissiezaal Stadhuis-Forum  

Aanwezigen: Adviesgroep (omwonenden Nutrihage), Gemeente Zoetermeer, 

ontwikkelaar De Vries en Verburg en Toehoorders. 

 

  

  

Op 19 juni 2018 heeft de derde adviesgroepbijeenkomst plaatsgevonden. De voorzitter 

opent de vergadering en geeft direct het woord aan de projectmanager van de 

ontsluitingsweg Nutricia. De projectmanager van de ontsluitingsweg geeft aan dat er 

binnenkort een kapvergunning wordt aangevraagd en de adviesgroep hier vooraf over wil 

informeren voordat het wordt gepubliceerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een 

(voorlopig) technisch ontwerp. Hiervoor moeten nu ook een aantal onderzoeken voor 

uitgevoerd worden. Daarnaast wordt alvast begonnen met het verrichten van grondwerk. Dit 

betekent dat het groen nabij de Baztille tot de Rokkeveenseweg verwijderd gaat worden, 

exclusief de bomenrij langs het bestaande fietspad. Op de toekomstige plaats van de brug 

voor de nieuwe ontsluitingsweg moeten ook een aantal bomen gekapt worden. De 

projectmanager geeft met behulp van een kaart aan waar het groen verwijderd gaat worden. 

Er wordt binnenkort een kapvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is te volgen via 

www.zoetermeer.nl/bomen en wordt ook in de krant gepubliceerd.   

 

De reden voor het verwijderen van het groen is vanwege het voorbereidende werk dat moet 

plaatsvinden voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg. Er moeten proefsleuven 

gegraven worden, er moet een persleiding verplaatst worden en de sloot die nu in een 

kronkel loopt, wordt recht gelegd. Omdat de grond moet inklinken na deze werkzaamheden 

moet dit nu al uitgevoerd worden. Dit om straks verzakking van de aan te leggen 

ontsluitingsweg te voorkomen. Er wordt benadrukt dat dit buiten het plangebied van 

Nutrihage ligt en hier in principe geen relatie mee is. Behalve dat er in het plangebied een 

geluidswal komt, en dat er nog niets herplant wordt nabij deze aan te leggen geluidswal 

voordat de wal is gerealiseerd. Op verschillende plekken zal onderzocht worden waar 

herplant kan plaatsvinden. 

 

De adviesgroep vraagt wat er gaat gebeuren met de twee huizen die aan de 

Rokkeveenseweg staan. De projectmanager van de ontsluitingsweg geeft aan dat die 

woningen geen woonbestemming meer (kunnen) krijgen vanwege de te hoge 

geluidsbelasting van de ontsluitingsweg en de A12. Eén woning wordt nu antikraak bewoond 

http://www.zoetermeer.nl/bomen
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en heeft een opzegtermijn van een maand. De bewoners van de andere woning hebben een 

ander huis gekocht en gaan in december dit jaar verhuizen.  

 

De agenda wordt vervolgens vastgesteld zonder wijzigingen en het woord wordt gegeven 

aan de ontwikkelaar De Vries en Verburg die de aangepaste ontwikkelingsvariant 

presenteert.  

 

Presentatie aangepaste ontwikkelingsvariant - De Vries en Verburg 

De ontwikkelaar geeft aan, naar aanleiding van de opmerkingen die in de vorige 

bijeenkomsten gemaakt zijn en het plan wat de bewoners gepresenteerd en opgesteld 

hebben, kritisch te hebben gekeken of er een beweging gemaakt kan worden om de 

omwonenden tegemoet te komen ten opzichte van het eerste gepresenteerde plan in 

januari. Hier is de afgelopen weken op gestudeerd. Er zijn wijzigingen aangebracht op de 

hoogte van de appartementen, het aantal woningen, de ontsluiting op de Jan Steenlaan en 

Rokkeveenseweg en het groen. Zij hebben hierover ook tussentijds overleg gehad met een 

delegatie van de bewoners. 

 

Hoogte appartementen en aantal woningen 

De hoogte van het meeste noordelijke appartementenblok was in de huidige variant            

15 meter hoog. In de aangepaste variant is, ten opzichte van de variant van januari 2018, 

het lange gedeelte van het blok teruggebracht naar 12 meter hoogte en op de kop 

teruggebracht van 18 meter hoogte naar 15 meter hoogte. Dit is net zo hoog als de 

bestaande bebouwing aan de Karel Doormanlaan en eigenlijk nog iets lager zelfs. Het 

zuidelijkere blok is ook aangepast en kent een trapsgewijze opbouw van 12 meter hoogte, 

naar 15 meter hoogte en op de kop 18 meter hoogte. De plint bevat bergingen. 

 

Ontsluiting Jan Steenlaan en Rokkeveenseweg 

De ontsluiting via de Jan Steenlaan wordt een langzaamverkeer- en calimiteitenontsluiting. 

Autoverkeer verlaat de buurt via de Rokkeveenseweg, waarbij het zuidelijke 

appartementenblok een eigen ontsluiting krijgt. Daarnaast zijn er extra fietsverbindingen 

toegevoegd: op de Jan Steenlaan en op de Rokkeveenseweg, richting de ontsluiting van het 

zuidelijke appartementenblok.  

 

Groen 

Door optimaliseren van de straatprofielen (smaller maken, maar nog ruim genoeg) is de 

groenstrook aan de kant van de Jan Steenlaan breder geworden. Dit is smaller dan dat de 

huidige groenstrook, maar 8 meter breder dan in het plan van januari 2018. De adviesgroep 

vraagt hoe breed deze groenstrook in totaal is. De Vries en Verburg geeft aan dat de totale 

breedte van de groenstrook ingeschat wordt op zo’n 20 meter vanaf de waterkant.  

 

De ontwikkelaar ziet het groengebied nabij de geluidswal voor zich als een kwalitatief 

hoogwaardig parkgebied met wandelpaden, een waterpartij en mogelijk een omheinde 

hondenspeeltuin met hondenstrandje aan het water. Er worden sfeerbeelden getoont om 

een indruk te krijgen van het gebied en de geluidswal. De ontwikkelaar geeft aan verder in 

gesprek te willen gaan met omwonenden / adviesgroep om het openbaar parkgebied 

gezamenlijk in te richten. Ook de gemeente staat hier positief tegenover. 
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Aan de groenvoorziening aan de noordkant kan in deze variant niet tegemoet gekomen 

worden. Hier is wel naar gekeken en de ontwikkelaar presenteert tot slot een alternatief 

aangepaste ontwikkelingsvariant waarin een sport- en speelveld gecreëerd is aan de 

noordwestkant als centraal groenveld tussen de bestaande wijk en het plangebied.  

De ontwikkelaar geeft aan dat dit alternatief bespreekbaar is als de buurt positief achter deze 

ontwikkelingsvariant staat. 

 

Na de presentatie door de ontwikkelaar vraagt de adviesgroep om een schorsing om de 
aangepaste ontwikkelingsvariant van De Vries en Verburg binnen de adviesgroep te 
bespreken.  
 
Adviesgroep 
Na de schorsing wordt een reactie / terugkoppeling gegeven door de adviesgroep. De 
adviesgroep spreekt complimenten uit naar de ontwikkelaar voor de flexibiliteit en het 
meedenken. Ze geeft aan erg blij te zijn met en positief over deze tot slot getoonde 
alternatieve ontwikkelingsvariant met het veld aan de noordwestkant. Er wordt 
geconcludeerd dat er op deze wijze een gedragen ontwikkelingsvariant is. De adviesgroep is 
blij met de uitnodiging om gezamenlijk invulling te gaan geven aan het parklandschap, de 
groenstrook aan de Jan Steenlaan en het speelveld, om dat kwalitatief goed in te richten. De 
adviesgroep wil graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in dit 
plangebied.  
 
De adviesgroep geeft aan zich nog wel zorgen te maken over de bestaande bomen en 
vraagt of deze gekapt / verplant worden. Daarnaast wilt de adviesgroep graag weten in 
welke volgorde alles gaan plaatsvinden, wat de route van het bouwverkeer is, wat er aan 
bouwoverlast verwacht wordt en welke funderingstechnieken gebruikt gaan worden. Er zijn 
voor nu geen verdere vragen vanuit de adviesgroep op de ontwikkelingsvariant. De 
adviesgroep is vooral benieuwd naar de concrete invulling en planning van het verdere 
proces.  
 
Namens de gemeente wordt aangegeven dat de bestaande bomen in het plangebied 
grotendeels niet kunnen blijven staan. Zij zullen de bouw niet overleven en zijn niet 
inpasbaar in de toekomstige ontwikkeling. Wel kan worden gekeken of groen aan de randen 
kan worden gehandhaafd en/of de bomen geschikt en fit genoeg zijn om verplant te worden. 
De vragen over het funderingsproces en het bouwverkeer/-overlast behoren tot de 
uitvoering. Hier zullen de omwonenden tegen die tijd over geïnformeerd worden.  
 

Vervolg en afspraken 

De projectmanager vertelt dat het college vandaag (19 juni 2018) een raadsmemo heeft 

vastgesteld met de stand van zaken van het project Nutrihage. De raad ontvangt deze 

memo op korte termijn. De uitkomst van deze adviesgroepbijeenkomst is daar niet in 

verwerkt. Wel is aangegeven in het raadsmemo dat de besluitvorming na de zomervakantie 

plaatsvindt.  

 

Besluitvorming variant  

Gezamenlijk is iedereen het er over eens dat er geen andere varianten meer met elkaar 

hoeven te worden vergeleken en dat er één variant ter besluitvorming wordt voorgesteld aan 

de gemeenteraad: de aangepaste ontwikkelingsvariant van De Vries en Verburg, met sport- 
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en speelveld in de noordwesthoek. Naar verwachting zal het college positief adviseren op 

deze variant en de raad voorstellen deze variant over te nemen. Deze variant is tevens het 

advies van de adviesgroep. Er wordt geen verdere uitwerking en beoordeling gemaakt van 

de variant van de bewoners die tijdens de adviesgroepbijeenkomst op 16 mei is 

gepresenteerd. In overeenstemming tussen de gemeente en de adviesgroep is besloten de 

bewonersvariant achterwege te laten in het raadsvoorstel en alleen het samenspraakproces 

te beschrijven met een referentie naar de speerpunten van de bewonrs, zoals zij deze 

hebben verwoord in de adviesgroep bijeenkomst van 16 mei. De manier waarop de 

bewoners betrokken blijven bij deze ontwikkeling wordt ook beschreven in het raadvoorstel.  

De projectmanager geeft aan dat de gemeente en De Vries en Verburg in gesprek zijn over 

de financiële consequenties van de aangepaste ontwikkelingsvariant – versie 19 juni. Hij 

verwacht dat partijen hierover nog een akkoord zullen bereiken. 

 

De projectmanager geeft aan dat de adviesgroep wordt geïnformeerd als het raadsvoorstel 

en stukken openbaar zijn. Het voorstel gaat vervolgens het besluitvormingstraject in bij de 

gemeenteraad, met commissiebehandelingen en tot slot een raadsbesluit. Deze 

vergaderingen zijn openbaar en kunnen door de adviesgroep bijgewoond worden.  

 

Uitwerking  

De projectmanager legt het vervolgtraject uit. Na het besluit gaan de gemeente en Vries en 

Verburg de ontwikkelingsvariant uitwerken tot een voorlopig bouwplan. Als dit voorlopig 

bouwplan klaar is, worden omwonenden weer benaderd om te laten zien hoe de woningen 

eruit gaan zien en wordt er gekeken naar het inrichtingsplan van het openbaar gebied. Over 

de exacte invulling en uitwerking van de groengebieden gaan de gemeente en De Vries en 

Verburg weer in gesprek met omwonenden, wellicht in dezelfde vorm als de adviesgroep.   

 

Bestemmingsplanwijziging 

Parallel aan de uitwerking vindt, na het besluit op de ontwikkelingsvariant, het 

bestemmingsplantraject plaats. Op korte termijn staat er al een afspraak met de 

Omgevingsdienst Haaglanden gepland over de relatie ontsluitingsweg en woningbouwplan. 

Na de besluitvorming door de raad over de variant, zal een vervolg gegeven worden aan de 

bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat te zijner tijd een ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage wordt gelegd. Hierbij krijgt iedereen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De 

gemeenteraad zal uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen.  

 

Bouwwerkzaamheden 

De voorzitter vraagt concreet naar de verwachting van de start van de bouw. De 

ontwikkelaar geeft aan dat na vaststelling van het bestemmingsplan er ongeveer een jaar 

gerekend kan worden voordat er gestart wordt met bouwen. De projectmanager geeft aan 

dat er voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een informatiebijeenkomst georganiseerd 

wordt, waarbij informatie wordt gegeven over het funderingsproces, de ontsluiting van het 

bouwverkeer, het eventuele bouwoverlast en welke maatregelen er worden genomen. Dit 

zijn zaken voor verder in het traject.  

 

De adviesgroep vraagt of er een bouwopname / schouwing aan de omliggende woningen 

wordt uitgevoerd voordat de bouwwerkzaamheden gaan starten. De ontwikkelaar geeft aan 
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dat dit wordt besloten door de verzekering van de ontwikkelaar. De projectmanager voegt 

daaraan toe dat dit ook afhangt van de wijze waarop het funderingsproces plaatsvindt. Hier 

is op dit moment nog geen informatie over. 

 

Daarnaast vraagt de adviesgroep of er een relatie is in tijd tussen de aanleg van de 

ontsluitingsweg, de geluidswal en de woonwijk. Namens de gemeente wordt aangegeven 

dat er geen relatie in tijd is, alleen dat de geluidswal klaar moet zijn voordat de woningen 

bewoond mogen worden wegens de geluidsbelasting.  

 

Evaluatie samenspraakproces 

Tijdens de adviesgroepbijeenkomst van 16 mei is besloten om een evaluatie op het 

samenspraaktraject te organiseren. De voorzitter geeft aan dat, hoewel in de vorige 

adviesgroepbijeenkomsten nog veel onduidelijk was, ze het positief vindt dat er uiteindelijk 

toch een gezamenlijk gedragen variant is uitgekomen. En hoewel er wellicht een aantal 

zaken anders konden, dit misschien toch de manier was om er te komen. De adviesgroep 

geeft aan dat het toch een proces blijft en dat de aparte samenkomst van de adviesgroep bij 

De Vries en Verburg veel heeft gebracht. De projectmanager stelt voor om de evaluatie na 

de zomer te organiseren om met elkaar de insteek te bespreken, hoe het traject is ervaren 

en wat de aandachts- en verbeterpunten zijn. De Vries en Verburg heeft aangegeven ook 

graag te evalueren over dit samenspraaktraject. De adviesgroep is akkoord met de 

organisatie van de evaluatie na de zomer.  

 

Er wordt besloten de evaluatie niet mee te nemen in het raadsvoorstel over de 

ontwikkelingsvariant. Wel wordt het samenspraaktraject in het voorstel kort beschreven. De 

projectmanager geeft aan dat de gemeente de evaluatie ook graag wil betrekken bij het 

opstellen van de nieuwe kadernota samenspraak. Tot slot geeft de projectmanager aan dat 

de evaluatie van het samenspraaktraject los staat van de verdere uitwerking van de 

ontwikkelingsvariant. De adviesgroep geeft aan het hiermee eens te zijn,   

 

Plenaire terugkoppeling 

De projectmanager vertelt dat de uitnodiging voor de plenaire terugkoppeling op 27 juni a.s. 

klaarligt om te versturen aan de omwonenden. Met de adviesgroep is vooraf per mail 

afgesproken om de uitnodiging na de laatste adviesgroepbijeenkomst van vandaag te 

versturen. De projectmanager stelt voor om de adviesgroep tijdens de plenaire bijeenkomst 

het proces van de adviesgroep terug te laten koppelen en vervolgens de ontwikkelaar De 

Vries en Verburg de ontwikkelingsvariant te laten presenteren. Vervolgens zal namens de 

gemeente het vervolgproces worden toegelicht en tot slot zal er ruimte zijn voor vragen en 

opmerkingen vanuit de bewoners. De adviesgroep geeft aan morgen (20 juni 2018) de 

achterban (omwonenden) al een terugkoppeling te geven van deze adviesgroepbijeenkomst, 

net als voorgaande bijeenkomsten en tussenmomenten. De ontwikkelaar geeft aan toch 

graag te zien, dat de adviesgroep het samenspraakproces op de plenaire bijeenkomst 

terugkoppelt naar de buurt. Op zich staat de adviesgroep hier positief tegenover en wordt er 

overlegt hoe en wie dit kan verzorgen.  

De projectmanager stuurt morgen (20 juni 2018) een conceptagenda aan de adviesgroep. 

De plenaire bijeenkomst vindt plaats op 27 juni 2018 in het Parochieel Centrum ‘’De 

Kapelaan’’ en start om 19.00 uur. 
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Tot slot 

De adviesgroep bedankt en complimenteert de aanwezigen raadsleden voor de niet 

aflatende steun die zij de afgelopen periode hebben ontvangen. Zij geven aan dat de 

aanwezigheid van de raadleden heeft bijgedragen tot een goede afloop van dit proces. De 

projectmanager bedankt de adviesgroep voor de niet aflatende komst, inzet en energie. Hij 

geeft aan heel tevreden te zijn, kijkend naar het startpunt en waar we nu uiteindelijk staan. 

Ook De Vries en Verburg wordt bedankt voor hun aanwezigheid, inzet en energie. De 

adviesgroep geeft tot slot aan dat het vertrouwen in de gemeente en politiek is toegenomen.  

De voorzitter geeft aan dat zij hier niets aan toe te voegen heeft en bedankt iedereen en sluit 

de bijeenkomst. 


