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Verslag  

Onderwerp:  Adviesgroep Nutrihage   

Vergaderdatum en tijd: 16 mei 2018, 19.00 – 21.00 uur  

Vergaderplaats:  Commissiezaal Stadhuis-Forum  

Aanwezigen: Adviesgroep (omwonenden Nutrihage), Gemeente Zoetermeer, 

ontwikkelaar De Vries en Verburg en toehoorders.  

  

 

Op 16 mei 2018 heeft de tweede adviesgroepbijeenkomst plaatsgevonden. De voorzitter 

opent de vergadering en geeft aan dat tijdens de bijeenkomst van 17 april jl. veel informatie 

op het plan van adviesgroep is meegegeven. De voorzitter constateert dat er geen gebruik is 

gemaakt van het aangeboden technische spreekuur op 8 mei jl. Wel heeft de adviesgroep 

technische vragen per e-mailbericht gesteld en antwoord op gekregen. De adviesgroep heeft 

eveneens per e-mail beargumenteerd en tijdens de bijeenkomst nogmaals benadrukt dat er 

niet van bewoners verwacht kan worden dat zij een plan ontwikkelen dat tot in de technische 

details is uitgewerkt. Mevrouw Van Stuivenberg geeft aan dat zij constateert dat er veel is 

gewisseld en hard is gewerkt. Zij merkt echter dat er soms wat spanningen zijn. Zij vraagt of 

er iemand nu iets wil aangeven en bespreken of dat we met de agenda verder gaan.  

Hier wordt geen gebruik van gemaakt en de agenda wordt verder afgehandeld.  

 

De Vries en Verburg 

De ontwikkelaar geeft aan dat zij op de bijeenkomst op 17 april jl. veel punten hebben 

ontvangen om op te studeren. Er is nog geen geheel nieuw uitgewerkt plan. Er wordt een 

schets uitgedeeld waarop 4 thema’s te zien zijn waarop zij hebben gestudeerd. Er is op korte 

termijn een verdiepend overleg met de gemeente Zoetermeer gepland, om uit te zoeken of 

de plannen aansluiten bij de gedachten en uitgangspunten van de gemeente Zoetermeer.  

 

Aan de hand van de schets geeft De Vries en Verburg een korte toelichting waarop zij  

momenteel studeren. Van de ontsluiting op de Jan Steenlaan is een langzaamverkeer 

ontsluiting gemaakt. Hierdoor is de Rokkeveenseweg een primaire ontsluiting voor auto’s. 

Lager op de Rokkeveenseweg is er een extra ontsluiting voor de appartementen 

toegevoegd. Op de hoogte van de appartementen wordt nog gestudeerd. Tot slot is er aan 

de kant van de Jan Steenlaan meer groen gecreëerd doordat er een overmaat aan 

straatprofielen aanwezig was. Door middel van een herverdeling van deze straatprofielen, 

met behoud van de hoofdstructuur, wordt er groenruimte gewonnen. Hoever deze 

groenstrook opschuift wordt nog uitgezocht. De adviesgroep constateert dat er naast de 

ontsluitingen weinig is veranderd in het plan en vraagt om een schorsing om dit binnen de 

adviesgroep te bespreken. 
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Na de schorsing wordt er een korte reactie/terugkoppeling gegeven. De adviesgroep geeft 

aan dat het positief is, dat de fiets- en auto ontsluitingen gewijzigd zijn. De teleurstelling is 

echter groot over het feit dat de nu gepresenteerde schets grotendeels onveranderd is. De 

locatie van de hoogbouw en de locatie en omvang van het groen zijn ongewijzigd. Aan de 

wensen voor behoud van de windsingel en behoud van het sportveld en het aanleggen van 

een natuurspeeltuin voor kinderen is nog niet tegemoet gekomen. Het groen is nog steeds 

nagenoeg weggevaagd.  

De adviesgroep geeft aan dat de kans op een gedragen variant nog ver verwijderd is, maar 

nog niet onmogelijk. Dit hangt af van het vervolg van het samenspraakproces en er wordt 

door de adviesgroep geconstateerd dat er meer tijd voor de samenspraak nodig is. Dit wordt 

nader in het verslag behandeld.  

 

Bewonersvariant  

Vervolgens wordt de aangepaste variant van de adviesgroep besproken. Naar aanleiding 

van de bijeenkomst op 17 april jl., heeft de adviesgroep ervoor gekozen geen gedetailleerd 

plan op te stellen, maar een ‘’vlekkenplan’’ met een begeleidend document met de missie en 

visie, speerpunten, adviespunten/randvoorwaarden en suggesties/aanbevelingen voor dit 

gebied. Het vlekkenplan en het begeleidende document wordt per e-mail toegestuurd aan de 

gemeente. Er is gekozen om een  vlekkenplan/‘’envelop’’ aan te reiken, waarbij dit het 

absolute minimum is vanuit de bewoners. De adviesgroep is van mening dat er veel 

concessies zijn gedaan, maar concludeert dat plannen van de adviesgroep en de 

ontwikkelaar nog te ver uit elkaar liggen om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.  

 

Na een schorsing, op verzoek van de gemeente, wordt door de projectmanager 

geconstateerd dat er te weinig tijd is om direct goed inhoudelijk te kunnen reageren op het 

aangepaste plan. De strekking van het plan, met een heldere missie en visie, duidelijke 

wensen en een aantal harde eisen, is duidelijk. Wat de adviesgroep belangrijk vindt, wordt 

benadrukt in deze uitwerking. Er zit nog een aantal uitdagingen in het aangepaste plan. 

Deels liggen hierin keuzes bij de ontwikkelaar, denkend aan bijvoorbeeld aantal en type 

woningen. De gemeente gaat intern het plan bespreken en (indien nodig) bij 

onduidelijkheden of suggesties wordt per mail contact opgenomen met de adviesgroep. Er 

wordt geconstateerd dat een vlekkenplan lastig vergelijkbaar is met het plan van de 

ontwikkelaar. Dit is een opgave voor de gemeente om uit te zoeken hoe hiermee om te 

gaan. 

 

Aan de adviesgroep wordt gevraagd wat zij verwacht van de gemeente als reactie op de 

aangepaste bewonersvariant. De adviesgroep geeft aan dat dit is wat het is. Er wordt van de 

gemeente verwacht dat zij een vertaling maakt van het plan om het vergelijkbaar te maken 

met die van de ontwikkelaar en toetsbaar is. Het is de rol van de gemeente dat zij dit plan 

gereedmaakt voor besluitvorming. De adviesgroep is van mening dat zij niet op de stoel van 

de ontwikkelaar/gemeente kan zitten en niet voldoende specialistische kennis en kunde 

heeft om het plan gedetailleerd en kloppend aan te bieden. Het product dat de adviesgroep 

nu voorlegt, is vanuit het belang van de huidige bewoners, maar ook in het belang voor de 

toekomstige bewoners van Nutrihage. Het groen betekent veel voor de huidige bewoners en 

moet gerespecteerd worden.  
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De gemeente begrijpt het standpunt van de adviesgroep en gaat intern onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om het plan klaar te maken voor besluitvorming. De adviesgroep geeft 

aan hier graag van op de hoogte gehouden te willen worden.  

De Vries en Verburg reageert tot slot met een aantal stedenbouwkundige en 

milieutechnische opmerkingen en geeft aan dat er een aantal grote uitdagingen in het plan 

van de bewoners zit. 

 

Weging 

Het besluitvormingsproces en weging van de varianten is conform het door de raad 

vastgestelde procesvoorstel van 5 maart 2018, waarin het niveau “adviseren” is vastgesteld, 

een aangelegenheid van de gemeente. De gemeente voorziet de plannen van ambtelijk 

advies en voegt ook de verslagen van de samenspraak aan de stukken toe. Alle onderdelen 

scoren gelijk van zeer goed tot zeer slecht. De onderdelen zijn onder andere stedenbouw en 

planologie, maar ook wat bewoners en een ontwikkelaar van de plannen vinden. Er is geen 

invloed vanuit belanghebbenden op het besluitvormingsproces, omdat het 

samenspraakniveau ‘adviseren’ en niet ‘coproduceren’ is. Uiteindelijk heeft de 

gemeenteraad, door middel van een raadsbesluit, het laatste woord. Zodra het besluit 

openbaar is, worden bewoners geïnformeerd.  

 

Samenspraakproces 

De adviesgroep geeft aan dat reeds per e-mail aan de gemeente is aangegeven dat de 

kwaliteit van de samenspraak op deze wijze als negatief wordt ervaren en dat bewoners te 

weinig kunnen met dit samenspraakproces. Ze vinden dat zij onvoldoende gevoed zijn met 

kaders waarbinnen de adviesgroep kan werken en waar de ruimte ligt om tot een gedragen 

variant te komen. Daarnaast heeft er naar hun mening te weinig interactie, als het gaat om 

samen naar oplossingen zoeken, plaatsgevonden. Er is gekozen voor een proces, waarbij 

drie ontwikkelvarianten worden aangeboden aan de raad, terwijl een aantal kaders, zoals 

financiën, niet gedeeld worden. De adviesgroep geeft aan dat het op deze manier voor 

bewoners onmogelijk is om een vergelijkbare variant op te stellen. De adviesgroep vraagt 

zich af wat het uitgangspunt is geweest om voor dit proces te kiezen en waarom er vooraf 

niet voorzien is dat een vergelijkbare variant opstellen een onmogelijke opgave is voor 

bewoners.  

 

De projectmanager geeft aan dat na de bijeenkomst van januari het vertrekpunt de 

Kadernota Samenspraak vormt, waarbij uiteindelijk niveau adviseren door de raad is 

vastgesteld. Hierbij krijgen bewoners de mogelijkheid om een eigen variant in te dienen en te 

onderzoeken met de ontwikkelaar of er een gedragen variant kan worden ontwikkeld. 

Daarnaast krijgt het advies van de bewoners een rol in het besluitvormingsproces. 

Gaandeweg dit proces ontstond het besef dat het voor bewoners een grote opgave is om 

een vergelijkbare alternatieve variant op te stellen. De adviesgroep heeft uiteindelijk gekozen 

om een vlekkenplan met een begeleidend visiedocument op te stellen als advies. Dit wordt 

meegenomen als leerpunt en het is aan de gemeente om te onderzoeken, hoe de informatie 

en kennis die is opgedaan in de adviesgroepbijeenkomsten een plek krijgt in het 

raadsvoorstel.  
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De voorzitter merkt, evenals de projectmanager, op dat de gemeente ook zoekende is naar 

ruimte om tot een gezamenlijk gedragen variant te komen. Omdat meerdere partijen, met 

verschillende belangen aan tafel zitten en bepaalde zaken niet afgedwongen kunnen 

worden, is het lastig om de interactie ‘’samen naar oplossingen zoeken’’ te creëren. Er wordt 

hierin wel benadrukt dat, hoewel dit voor bewoners nog niet genoeg is, de ontwikkelaar naar 

aanleiding van de vorige bijeenkomst is gaan studeren op de pijnpunten en probeert 

oplossingen hiervoor te vinden.  

Er is toegezegd dat er aan het einde van het proces een evaluatie plaatsvindt over dit 

samenspraaksproces.  

 

Planning en Vervolg  

Een week na de adviesgroepbijeenkomst vindt een ambtelijk overleg plaats om de 

aangepaste bewonersvariant te bespreken en te onderzoeken hoe het plan verder richting 

besluitvorming gebracht kan worden. De intentie is om op 31 mei 2018 de plannen en 

uitkomsten te delen met de omwonenden van Nutrihage. Geconcludeerd wordt dat dit zeer 

ambitieus is en er wordt onderzocht hoe het vervolg ingericht gaat worden. 

 

De adviesgroep geeft aan dat zij nog steeds bereid is te onderzoeken of er nog een 

mogelijkheid is om samen met de ontwikkelaar tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. 

Geconcludeerd wordt dat dit zeker niet voor 31 mei gaat lukken en dat daarvoor een (of 

meerdere) extra adviesgroepbijeenkomst(en) nodig is (zijn). Als er wordt besloten om op 31 

mei een afrondende bijeenkomst te organiseren, heeft de adviesgroep het gevoel dat er een 

aantal stappen in het proces zijn overgeslagen.  

 

De projectmanager zegt toe de situatie voor te leggen aan de wethouder, met de vraag hoe 

het vervolgproces gezien wordt. Ambtelijk wordt uitgezocht hoe het huidige product/advies 

van de adviesgroep onderdeel kan gaan uitmaken van de besluitvorming, zonder dat er een 

geheel nieuw alternatief is. Uiterlijk op woensdag 23 mei, krijgt de adviesgroep 

teruggekoppeld wat de mogelijkheden zijn voor het vervolg in dit proces. 

 

 

 


