
          Zoetermeer, 20 april 2020 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer 
  en aan de gemeenteraad van Zoetermeer       
Postbus 15 
2700AA Zoetermeer 
per adres: Griffie Zoetermeer: griffie@zoetermeer.nl 
 
Onderwerp: Concept Startdocument De Entree 
 
Zeer geacht college, geachte leden van de gemeenteraad van Zoetermeer, 
 
Hierbij dien ik een zienswijze in aangaande de startnotitie Bestemmingsplan en de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. 
 
Door de ontwikkeling van het Entreegebied word ik in mijn persoonlijke belangen geschaad: 
1. verlies van uitzicht en bezonning 
2. verlies van groen en bomen 
3. toenemende verkeersintensiteit op de Boerhaavelaan, waardoor meer verkeerslawaai. 
4. toenemende parkeerdruk, aanleg van nog meer parkeerplaatsen voor bezoekers op het             

maaiveld, waardoor nog meer vervuiling door “autoblik op straat” 
5. jarenlang bouwlawaai en bouwverkeer 
Dit geldt ook voor mijn buren in mijn flat Molenwijk en voor de bewoners van de flats 
Noorderbosch en Oranjestein, allen gelegen langs de Boerhaavelaan, direct langs de grens van 
het bestemmingsplangebied. In totaal gaat het om vele honderden mensen. 
 
Door het gebied waarin de te verplaatsen brandweerkazerne gepland is, mijns inziens ten 
onrechte buiten het bestemmingsplangebied (kaart blz.12) te houden, is de realisatie van de 
brandweerkazerne aan het Abdissenbos mogelijk geworden los van de ontwikkeling van het 
Entreegebied. Door de komst van een kazerne aldaar zal ik (en mijn buren in de Molenwijk) 
meer lawaaihinder ondervinden. Nijpender is, dat een brandweerkazerne op die plek volstrekt 
onverenigbaar is met de toekomstige (zeer dichte) woningbouw in het Entreegebied 
daaromheen. Ook zal de brandweerkazerne extra verkeersproblemen gaan veroorzaken op de 
stadsstraat, Abdissenbos en  Meerzichtlaan. 
 
In ruimere zin worden de belangen van mijn wijk Driemanspolder (en evenzo Meerzicht) 
door de komst van de Entree geschaad. 
De verkeersintensiteiten zullen flink toenemen op de Boerhaavelaan, Van Stolberglaan,  
J.W. Paltelaan, Van Leeuwenhoeklaan, Bredewater en Meerzichtlaan.  
Vele malen heb ik gevraagd om recente verkeerscijfers en -prognoses, maar heb die helaas 
nog steeds niet van de gemeente mogen ontvangen. Maar bij 4500 nieuwe woningen (met 
uitbreiding tot mogelijk zelfs 6300, een overigens zeer onverwachte en onaangename 
verrassing van dit concept) kan men op zijn vingers uitrekenen, dat de verkeersoverlast zeer 
aanzienlijk zal worden. 
Door het plompverloren droppen van een enorme nieuwe woonwijk en die te proppen in een 
smalle strook tussen de reeds bestaande, is geenszins gegarandeerd, dat de verbindingen 
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tussen Driemanspolder en Meerzicht zullen verbeteren. Integendeel: door de hoge 
woningdichtheid zullen de (vooral langzaam verkeers)verbindingen ingebouwd worden en 
daardoor sociaal onveiliger. De Entree zal in allerlei opzichten juist een barrière gaan vormen 
tussen Driemanspolder en Meerzicht. Het groene en rustige karakter van Driemanspolder zal 
worden aangetast. 
 
Als individueel burger begrijp ik, dat mijn persoonlijke belangen, of die van vele honderden 
buurtgenoten, ja zelfs van hele wijken moeten wijken voor grotere, algemene belangen. 
Wanneer tegenover de vele geschade belangen grotere voordelen zouden staan, zou dat 
wellicht nog enigszins acceptabel zijn. In dat geval zou ik zelfs overwegen naar een woning in 
de Entree te verhuizen om zo mijn schade te ontlopen in ruil voor een mogelijk betere 
woonplek. 
Maar het beoogde doel van een duurzame, aangename  nieuwe woonwijk, die het 
visitekaartje van Zoetermeer moet worden, wordt met deze conceptnota mijns inziens 
geenszins gehaald. Hieronder volgen slechts enkele, maar cruciale punten ter onderbouwing. 
 
Op een smalle, oorspronkelijk als kantorenstrook bedoelde oppervlakte worden teveel 
woningen op een te kleine ruimte gepland: eerst 3500, toen 4500, nu mogelijk zelfs 6300.   
Bij een zo hoge woningdichtheid kan er geen sprake zijn van een aangename woonomgeving: 
men woont er hutje-mutje op elkaar. Het is schier onmogelijk om daartussen nog groen van 
enig formaat aan te leggen. Bestaand groen en bomen van respectabele leeftijd moeten 
sneuvelen. 
 
Volgens recente geluidsstudies kan nergens in De Entree een acceptabel geluidsniveau 
worden gehaald. Volgens de geldende geluidsnormen is het in het zuidelijk deel van het 
bestemmingsplangebied verboden om woningen te bouwen. Het zou onbehoorlijk zijn om de 
geluidsnormen aldaar en elders in het gebied op te rekken ten koste van althans enige stilte 
voor toekomstige bewoners. De geluidsproductie dient aan de bron beperkt te worden. 
 
De nieuwe stadsstraat, die nu de functie heeft van een invalsweg vanaf de A12 en onderdeel is 
van de Zoetermeerse hoofdwegenstructuur, is gepland met gelijkvloerse kruisingen voor 
voetgangers en langzaam verkeer. Dit levert levensgevaarlijke situaties op. Alle hulpdiensten 
blijven van de stadsstraat gebruik maken. Daar komen ook nog eens de brandweervoertuigen 
vanaf de kazerne op de nieuwe locatie binnen De Entree bij.  De parallelwegen van de 
stadsstraat krijgen veel en divers verkeer te verwerken. Alles bij elkaar schreeuwt dit om 
heroverweging van de voorziene verkeersoplossing en moeten ongelijkvloerse alternatieven 
alsnog serieus onderzocht worden. Overigens zullen elders op het Zoetermeerse 
(hoofd)wegennet ook ongewenste verschuivingen in de verkeersintensiteiten kunnen ontstaan. 
 
Mede door de geplande verkeerssituatie zullen er grote milieuproblemen ontstaan (stikstof, 
fijnstof). Daarom is het van groot belang, dat de Milieu Effect Rapportage op eerlijke en 
transparante wijze wordt doorlopen. Scheiding van beide rollen is essentieel. Onduidelijk is, 
wat als uitgangssituatie (de zogenaamde nulvariant) wordt gebruikt en welke milieunormen 
worden gehanteerd. 
 



Onvoldoende is geanticipeerd op een openbaar vervoersplatform rondom NS-station 
Zoetermeer en de herinrichting van vervoersknooppunt Centrum West. Ook al zal de realisatie  
ervan mogelijk in de verdere toekomst plaats vinden, de ruimte ervoor moet nu al worden 
vrijgehouden. Er is tevens te weinig aandacht voor nieuwe vormen van (openbaar) vervoer en 
zogenaamde vervoershubs. De langsverbinding tussen NS-station en Stadshart (vooral voor  
voetgangers en langzaam verkeer) is eenzijdig voorzien langs een parallelweg en zal zo 
onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
Onduidelijk is welke rol het Inspiratieboek zal spelen. Welke ideeën hieruit zullen in De 
Entree werkelijkheid worden ?  Ook pleit ik ervoor, dat de samenspraak wordt voortgezet, 
tenminste door het regelmatig geven van voldoende en tijdige informatie over de voortgang 
van het besluitvormingsproces en de feitelijke ontwikkeling van De Entree.  
Het voorlichtingspunt dient permanent goed voor iedereen toegankelijk te zijn. 
 
Leek de Visie nog een aardige gedachte, het Masterplan is over-ambitieus en met deze 
conceptnota lijkt de Entree een wanstaltig gedrocht te worden, een onbeheersbaar monster met 
vele koppen, dat zijn bedenkers zal verslinden. Vertilt u zich niet aan dit project, opdat het 
geen fiasco worden zal. Dat is Zoetermeer nadelig en onwaardig. 
 
Concluderend dring ik er sterk bij u op aan, om deze conceptnota zeer serieus te 
heroverwegen op de hierboven genoemde punten en om met behulp van deze en andere 
zienswijzen zodanig te herzien, dat uiteindelijk wél een aangename, duurzame, veilige, 
rustige, groene woonwijk tot stand kan komen, die de bestaande woonwijken niet zal schaden. 
 
Gezien mijn eerdere ervaringen met onbeantwoorde vragen, verzoek ik u om een bevestiging 
van ontvangst van mijn zienswijze. Wilt u verder deze zienswijze ook doen toekomen aan alle 
fracties in de gemeenteraad. 
Tot slot verzoek ik u om persoonlijk en mondeling mijn zienswijze aan u te mogen toelichten  
in de betreffende raadscommissie (commissie Stad), zodra daar weer fysieke gelegenheid voor 
zal zijn. 
 
Met de meeste hoogachting, 

                                  
W.P. Meerman 
Dunantstraat 1023 
2713TL Zoetermeer 
079 – 316 65 65 

 
 


