Verslag participatiebijeenkomst randvoorwaarden woningbouwontwikkeling De
Sniep
Hier vindt u het verslag van de eerste participatiebijeenkomst op 27 oktober over de randvoorwaarden
voor woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep. Het betreft geen woordelijk verslag, maar geeft
een indruk van alle vragen en reacties die deze avond gegeven zijn.
Tot en met 15 november kunnen omwonenden nog een reactie geven over een mogelijke
woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep via de website DoeMee. Alle reacties worden na 15
november verzameld en van een reactie voorzien.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

27 oktober 2021
19.15 – 21.00 uur
Dekker Zoetermeer
Ruim 100 omwonenden, gemeenteraadsleden, wethouder Paalvast, ambtenaren van
de gemeente Zoetermeer, avondvoorzitter Anouschka Laheij, visueel tekenaar Maaike
van Hal, ontwikkelaar Chronos, stedenbouwkundig bureau LOS Stad om Land en pers
van Omroep West en Zoetermeer Actief.

Achtergrond project en participatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 ingestemd met het starten
van het project om randvoorwaarden op te stellen voor een woningbouwontwikkeling op locatie De
Sniep. De aanleiding van dit project is dat ontwikkelaar Chronos op 30 december 2020 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning heeft ingediend om twee appartementengebouwen te realiseren op de
locatie. De aanvraag is in overleg met de gemeente Zoetermeer gepauzeerd om eerst
randvoorwaarden te ontwikkelen voor een woningbouwplan en daarover participatie te voeren. De
gemeente Zoetermeer wil graag in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om te
horen welke wensen men heeft ten aanzien van een woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep.
Op basis van de reacties die al zijn ontvangen op de door Chronos ingediende plannen bij de
aanvraag omgevingsvergunning, is de verwachting dat er na het gevoerde participatieproces nog
steeds mensen zullen zijn die zorgen houden over een eventuele woningbouwontwikkeling op locatie
De Sniep.
Doelen van de participatiebijeenkomst
De doelen van dit participatieproces zijn draagvlak te verkennen, wensen inventariseren, belangen en
ideeën op transparante wijze te wegen, kwaliteit van het beleid en plannen vergroten en
samenwerking met partners en betrokkenen te verbeteren. Het voornaamste doel is te verkennen hoe
de suggesties van deelnemers aan de participatie kunnen worden verwerkt in de randvoorwaarden
voor een woningbouwontwikkeling. Waar mogelijk wordt gekeken naar een betere inpassing van de
ontwikkeling in de omgeving.. Daarbij zal ook toegelicht worden waarom de omgevingsvergunning
gepauzeerd is en wat dit betekent voor het vervolg. Ook zal informatie worden gegeven over de te
nemen besluiten en de planning.
Programma
Inloop en koffie
Start van de avond
Gesprek met bewonersgroep Monoliet
Gesprek met wethouder
Gesprek met ontwikkelaar Chronos
Gesprek met projectmanager
Start gesprekken aan de tafel
Plenaire afsluiting van de avond
Eind van de eerste participatiebijeenkomst

Anouschka Laheij
Ad Groenendaal, Anouschka Laheij
Wethouder Paalvast, Anouschka Laheij
Patrick Damen, Anouschka Laheij
Karin Kampmeijer, Anouschka Laheij
Gespreksleiders van de gemeente Zoetermeer
Maaike van Hal, Anouschka Laheij
Anouschka Laheij

Verslag van de bijeenkomst
Voor de eerste participatiebijeenkomst over De Sniep is mevrouw Anouschka Laheij gevraagd als
voorzitter. Zij vroeg een aantal aanwezigen naar hun herinneringen aan De Sniep en kreeg veelal
terug dat men belangrijke evenementen zoals verjaardagen en bruiloften daar heeft gevierd. De
mogelijke plannen om het restaurant/hotel De Sniep te vervangen door woningbouw maakten veel los
bij aanwezigen. Aanwezigen waren boos op de manier waarop ontwikkelaar Chronos haar plannen
kenbaar heeft gemaakt bij omwonenden.
Gesprek met Monoliet
Bewonersvereniging Monoliet was ook aanwezig en wilde graag zichzelf voorstellen en hun standpunt
delen met aanwezigen. Namens Monoliet heeft de heer Ad Groenendaal een korte toelichting
gegeven. Hieronder vindt u een kopie van de tekst.

Gesprek met wethouder Paalvast
Om de positie van De Sniep en de gemeente Zoetermeer te verduidelijken in het proces is er ook
gesproken met wethouder Paalvast. Ondanks de bezwaren tegen de plannen van Chronos blijft het
een feit dat de eigenaar van landgoed De Sniep haar locatie heeft verkocht aan Chronos. De
wethouder heeft aangegeven dat de gemeente daar geen zeggenschap over heeft. Omdat de
omgevingsvergunning niet kon worden afgegeven op basis van het huidige plan, heeft de gemeente in
overleg met Chronos besloten om de aanvraag tijdelijk te pauzeren en eerst randvoorwaarden voor
een woningbouwontwikkeling op te stellen. Deze avond is bedoeld om met omwonenden hierover in
gesprek te gaan. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, is de verwachting dat de
randvoorwaarden door de gemeenteraad in de 2e helft van 2022 worden vastgesteld. Deze
randvoorwaarden worden als toetsingskader gebruikt voor een nieuw woningbouwplan. Aanwezigen
wilden ook weten welke scenario’s er zijn als de randvoorwaarden niet tijdig worden opgesteld of als
Chronos zich terugtrekt. De wethouder lichtte toe welke stappen mogelijk zijn als omwonenden
bezwaar zouden maken tegen een woningbouwplan en dat randvoorwaarden nodig zijn om een
sterkere juridische positie te hebben. Gezien de huidige woningnood zijn goede argumenten nodig.
Chronos zou kunnen beslissen om niet meer mee te werken aan het opstellen van randvoorwaarden
en de pauzering op te heffen. Maar die kans is klein gezien de gemeente Zoetermeer en Chronos in
goed overleg hebben afgesproken om dit traject te doorlopen. Chronos zou zich ook kunnen
terugtrekken om welke reden dan ook. Maar ook dan is de kans groot dat ditzelfde proces opnieuw
wordt ingezet met een nieuwe ontwikkelaar die wellicht niet wil meewerken aan randvoorwaarden.
Gesprek met Chronos
Gezien de grote hoeveelheid vragen over Chronos, heeft de voorzitter gevraagd of de heer Patrick
Damen namens Chronos de vragen wil beantwoorden en hun ervaring wil toelichten. De heer Damen
heeft gedeeld hoe Chronos nu terugkijkt op de tot nu toe gemaakte stappen. Hij gaf aan dat er toen
werd gedacht dat zij er goed aan deden om de enquête te houden. Gezien de negatieve reacties uit
het publiek lichtte Chronos ook toe dat zij gedane zaken recht willen zetten en vandaar ook bij deze
bijeenkomst aanwezig zijn. Op vragen over een mogelijke overeenkomst met bewoners direct naast
De Sniep kon de heer Damen niet verder ingaan.

Gesprek met gemeentelijke projectmanager
Gezien het doel van de avond om met aanwezigen in gesprek te gaan, heeft de voorzitter nog kort
met projectmanager mevrouw Karin Kampmeijer van de gemeente Zoetermeer gesproken om het
participatieproces verder toe te lichten. Bureau LOS Stad om Land en het projectteam van de
gemeente waren aanwezig om rond te lopen en waar nodig te ondersteunen bij de gesprekken.
Tekenaar Maaike van Hal maakt het beeldverslag en deze tekening wordt onderdeel van het verslag.
Ook lopen de mensen van Chronos en raadsleden als toehoorders rond.
Klankbordgroep
Aanwezigen van de avond konden zich aanmelden voor de klankbordgroep. Deze groep wordt
betrokken bij het opstellen van randvoorwaarden, de concept randvoorwaarden worden hier getoetst
en de reacties worden genoteerd en meegenomen bij de besluitvorming. Als de concept
randvoorwaarden concreet genoeg zijn, worden er weer één of twee participatiebijeenkomsten
georganiseerd. Aan het eind van de avond hebben 19 mensen zich aangemeld voor de
klankbordgroep en deze groep ontvangt te zijner tijd informatie over de eerste bijeenkomst hiervan.
Als vervolg op de bijeenkomst verzamelt de gemeente alle opmerkingen van de aanwezigen en
sorteert deze per thema. Over deze thema’s gaat de gemeente met de klankbordgroep in gesprek. De
verwachting is dat het participatietraject medio volgend jaar is afgerond.
Gesprekstafels
Na het plenaire gedeelte gingen de aanwezigen verder praten aan de gesprekstafels over welke
zorgen en wensen zij hadden voor de locatie De Sniep. Per tafel zaten ongeveer 10 omwonenden met
een ambtenaar van de gemeente Zoetermeer als gespreksleider. Op elke tafel lag een vergrote kaart
van de locatie De Sniep en de buurten eromheen. Op deze kaart kon men al de wensen, vragen en
zorgen opschrijven (zie Bijlage 1 voor de foto’s van de beschreven kaarten). De wethouder, het
projectteam van de gemeente, ontwikkelaar Chronos en bureau LOS Stad om Land liepen rond in de
zaal en gingen waar nodig in gesprek met de aanwezigen. Tekenaar Maaike van Hal heeft een
impressie van de avond verwerkt in een tekening (zie Bijlage 2 voor de tekening).
Vervolg participatie
Alle reacties en opmerkingen voor de locatie De Sniep worden verzameld en van een antwoord
voorzien. Waar mogelijk worden de reacties meegenomen in de eerste bijeenkomst van de
klankbordgroep. Volgens het participatiebeleid moet het verslag binnen 2 weken afgerond zijn en
wordt deze uiterlijk 10 november op de projectwebsite geplaatst en naar de aanwezigen gestuurd per
e-mail.

Gestelde vragen
Tijdens de avond hebben verschillende aanwezigen vragen gesteld. Hieronder vindt u de meest
gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Vraag
Waarom is Chronos, de ontwikkelaar erbij?

Het plan van Chronos zal toch wel door gaan.
Heeft deze participatie wel zin?

Wat gebeurt er als het woningbouwplan van
Chronos niet voldoet aan de randvoorwaarden?

Wat gebeurt er met de locatie van De Sniep als
Chronos zich terugtrekt als ontwikkelaar?

Waarom is er nog een website over het plan als
de omgevingsvergunning is gepauzeerd?

Waarom kan het hotel-restaurant/de functie
horeca niet blijven? Het bestemmingsplan kan
toch gewoon hetzelfde blijven?

Waarom kan de gemeente niet beslissen wat er
komt op de locatie De Sniep?

Reactie
Chronos heeft een koopovereenkomst gesloten
met de eigenaar van de Sniep en een aanvraag
ingediend voor een omgevingsvergunning voor
een woningbouwplan. In overleg met de
gemeente is de aanvraag gepauzeerd, maar
Chronos heeft nog wel belangen.
Bovendien kan Chronos op basis van wat er
gezegd wordt tijdens de bijeenkomsten het plan
aanpassen, het is juist goed dat zij aanwezig
zijn.
Op basis van een aantal onderdelen van het
huidige plan kan geen omgevingsvergunning
worden verleend. Het plan van Chronos moet
daarom worden aangepast. Om te zorgen dat er
een passend plan komt voor de locatie dat
aansluit op het Binnenpark en de omliggende
wijken, zullen er randvoorwaarden worden
opgemaakt.
Hierover zullen afspraken worden gemaakt
tussen Chronos en de gemeente. Zowel het
bericht van een positieve uitkomst (het
woningbouwplan voldoet aan de
randvoorwaarden) als een negatieve uitkomst
(het woningbouwplan voldoet niet aan de
randvoorwaarden) zal worden gedeeld met de
omwonenden.
Mocht er om welke reden dan ook afscheid
worden genomen van Chronos als ontwikkelaar,
dan staat de locatie opnieuw te koop voor
andere ontwikkelaars. Gebeurt dit voordat de
randvoorwaarden zijn vastgesteld dan zal de
gemeente opnieuw afspraken vastleggen.
Gebeurt dit nadat de randvoorwaarden zijn
vastgesteld, dan moet het plan van de nieuwe
ontwikkelaar voldoen aan de randvoorwaarden
van de locatie.
Ontwikkelaar Chronos heeft nog steeds het plan
woningbouw te ontwikkelen op locatie de Sniep.
De belangstellenden zijn door hen geïnformeerd
dat de aanvraag omgevingsvergunning is
gepauzeerd.
De eigenaar wil niet door met het hotelrestaurant en heeft geprobeerd een andere
koper te vinden. Dit is niet gelukt. De eigenaar
heeft daarom zijn panden verkocht aan
ontwikkelaar Chronos, die er woningen wil
bouwen. De gemeente moet argumenten geven
waarom woningbouw hier niet zou kunnen
worden gerealiseerd. Deze argumenten zijn er
niet, gezien de grote vraag naar woningen.
De gemeente is geen eigenaar van De Sniep en
heeft geen directe invloed op wat er komt op de
locatie. Gezien de reactie van de buurt op het
woningbouwplan van Chronos en het pauzeren

Hoe gaan jullie dat doen met het verkeer?
Het is al zo druk met parkeren in de wijk, nog
meer woningen kan toch niet?

Wat gebeurt er met onze opmerkingen?

Wat wordt van mij verwacht als ik me aanmeld
voor de klankbordgroep?

Worden er ook woningen gebouwd in het
Binnenpark?

van de aanvraag omgevingsvergunning, heeft
de gemeente i.o.m. Chronos besloten
participatie te houden over de randvoorwaarden
voor de locatie. Daarmee neemt de gemeente
de regie voor het coördineren van de participatie
over de randvoorwaarden.
Dit wordt in de randvoorwaarden
meegenomen.
Een van de randvoorwaarden wordt dat er
voldoende parkeerplekken zullen worden
gerealiseerd op eigen terrein voor zowel de
toekomstige bewoners als bezoekers, zoals het
ook in het parkeerbeleid staat.
Alle reacties worden verzameld en gebundeld
per thema. Voor de verschillende thema’s
worden vervolgens randvoorwaarden
geformuleerd die in de klankbordgroep
terugkomen.
De klankbordgroep komt eind 2021/begin 2022
twee tot drie keer bij elkaar om de thema’s voor
de randvoorwaarden te bespreken, te reageren
op door de gemeente geformuleerde concept
randvoorwaarden op basis van de thema’s en
de verzamelde feedback op de
conceptrandvoorwaarden vast te leggen.
Nee, er zijn alleen plannen voor het perceel
waar de panden van de Sniep op staan. Een
van de randvoorwaarden zal zijn dat er geen
woningen zullen worden gerealiseerd in het
Binnenpark, maar alleen op de kavel van de
Sniep.

Eerste Participatiebijeenkomst De Sniep
27 oktober 2021
Bijlage 1 – Gebiedskaart per tafel

Eerste Participatiebijeenkomst De Sniep
27 oktober 2021
Bijlage 2 – Impressie van de avond door Maaike van Hal

