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Onderwerp: Uw ingekomen brief d.d. 13 oktober 2021

Datum
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Uw kenmerk
Brief van 13 oktober 2021

Geachte heer Blankespoor,
Het college van B&W heeft op 13 oktober j.l. kennisgenomen van uw brief (geregistreerd
als ingekomen stuk met nr 21-350), die u op 15 juli van dit jaar naar het college heeft
gestuurd. Wij betreuren het dat deze brief destijds niet goed is aangekomen, onze
excuses voor de late beantwoording.
In uw brief stelt u een aantal vragen. Op uw eerste vraag, of het college van B&W
tegemoet kan komen aan de wens tot aanpassing van het kavelpaspoort, kan ik u
zeggen dat dit kavelpaspoort een door de gemeenteraad vastgesteld document is. De
discussie die in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden geeft op dit moment geen
aanleiding voor het college om daarin aanpassingen voor te stellen.
Bij de ‘onomkeerbare stappen in het project’, waar u bij de tweede vraag naar verwijst,
doelt u waarschijnlijk op de herziening van het bestemmingsplan. Onderdeel van deze
procedure is de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid
voor belanghebbenden om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Deze bezwaren worden,
samen met het voorstel, gewogen door de gemeenteraad. Dit betekent dat zowel u als
belanghebbende als ook de gemeenteraad zich nog over de plannen zullen kunnen
uitspreken voordat er besluitvorming plaats zal vinden over deze herziening.
Als pilot voor de stedenbouwkundige buurtvisie zal gekozen worden voor een nieuw
project, zoals door de burgemeester verwoordt en ook aangehaald in uw brief. Welk
project dat gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Dit naar aanleiding van uw
derde vraag.
Het college van B&W ziet, als antwoord op uw vierde vraag, geen reden de vaststelling
van het participatieverslag ongedaan te maken. De vragen waaraan u in uw brief
refereert zijn van antwoorden voorzien, welke in lijn zijn met de tekst uit de
beantwoording van het participatieverslag. Dit verslag bestaat onder andere uit de vragen
en opmerkingen die door de deelnemers zijn ingebracht gedurende het participatietraject,
en uit de beantwoording daarvan door de gemeente.
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Voor wat betreft uw vijfde en laatste vraag: vanzelfsprekend worden bij deze ontwikkeling
de belangen van uw buurt serieus genomen, ik hoop dat u dat ook terugziet in de
aanpassingen aan het bouwplan. Daarnaast staat het college voor de opdracht om te
voldoen aan de toenemende vraag naar woningen in onze stad. Het is de taak van het
gemeentebestuur om bij deze belangenafweging de juiste balans te vinden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
Hoofd Projectenbureau
Mevrouw M. van den Broek

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien.
De gemeente heeft het akkoord van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd

