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Betreft: OPEN BRIEF gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder 
 
 
Geachte heer Kats, 

Zoals u bekend, staat de raadsfractie van de PvdA/GroenLinks kritisch ten 
aanzien van het inmiddels in gang gezette proces van raadsafwegingen rond de 
toekomstige inrichting van de Zuidplaspolder. Gealarmeerd door het geheime 
karakter van de eerste beraadslagingen rond dit onderwerp op 19 april van dit 
jaar, hebben wij er bij u op aangedrongen het proces van ontwikkeling van de 
Zuidplaspolder vroegtijdig participatief met de inwoners, bedrijven en overige 
maatschappelijke organisaties in te steken. Dit geheel in lijn met de insteek die 
wij als gemeente willen volgen in het kader van de nieuwe omgevingswet. 
Zonder draagvlak bij inwoners is er geen duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
mogelijk. 

Echter, ons verzoek blijkt tevergeefs. Immers, los van de herkenning in ons 
gezichtspunt, verandert er in het ingezette proces feitelijk niets. Onder een 
schimmige politieke urgentie werd op 5 september jl. een eerste raadswerksessie 
rond het onderwerp georganiseerd, waarin de raadsleden spelletjes speelden, a 
la SimCity, om daarmee een basis te leggen voor de kaders rond de 
ontwikkeling. Het zijn blijkbaar niet de behoeften en inzichten van de inwoners 
en bedrijven in de Zuidplas die een dergelijke ontwikkeling, mede vanuit het 
gedachtengoed van de toekomstige Omgevingswet, bepalen. Noch, zo blijkt, is 
de demografische ontwikkeling neer te leggen in o.a. een Woonvisie sturend in 
het voorbereiden van een bieding voor de toekomstige ontwikkeling van de 
Zuidplaspolder. Neen, niets van dat alles. Maar voorop staat wel dat dit klusje 
onder stoom en kokend water nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018 op puur economische gronden moet worden geklaard.  

De tweede werksessie staat al weer gepland voor 4 oktober as., waarvoor op het 
programma onder de titel “Raad only” een thematische verdieping op 
verstedelijking en woonmilieus, voorzieningen en bereikbaarheid, landschap en 
duurzaamheid prijkt. Onderwerpen, die naar onze smaak, zich juist lenen voor 
een gezamenlijke feitenonderzoek met een  brede maatschappelijke discussies 
met inwoners, bedrijven en bekende   maatschappelijke belangenorganisaties. 
Daarnaast staat voorafgaand aan de afsluiting van het raadsproces ook nog wel 
ergens voor het eind van dit jaar een (informatie)bijeenkomst met de genoemde 
belanghebbenden gepland. Maar wat is zo’n bijeenkomst waard als raadsleden de 
basis al eerder zelf hebben gelegd. En hoe serieus is een maatschappelijke 
inbreng van één avond? Leve de participatie, die hiermee verwordt tot een 
ruimtelijke planvorming van “pikken of slikken”! 



 

 

 

Onze fractie is volstrekt van mening dat een zorgvuldige en participatie aanpak 
van de beoogde gebiedsontwikkeling van de Zuidplas op zijn plaats is. We 
kunnen ons een dergelijke aanpak in drie stappen voorstellen 

 

1) gezamenlijk feitenonderzoek, een analyse van ontwikkelingen, behoeften en 
consequenties op hoofdlijnen onder leiding van deskundigen en samen met 
maatschappelijke partijen (inwoners, bedrijven en verenigingen) 

2) ontwikkelen van verschillende alternatieven met maatschappelijke partijen, 
met verschillende ambities in de te behalen aantal woningen en 
bedrijfslocaties, inzet van hernieuwbare energie, natuur, etc. Hiervan bepalen 
deskundigen vervolgens de consequenties in termen van wonen, werken, 
landschap, natuur en milieu, kosten, etc. 

3) politieke meningsvorming , op basis waarvan inwoners bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hun voorkeur kenbaar kunnen 
maken.  

 

Bij de uitwerking van de daarbij gewenste beelden van o.a. de opgave in de 
woningbouw zou dan tenminste de, onlangs tot  medio 2018 uitgestelde, 
woonvisie moeten zijn uitgewerkt en breed inzicht zijn ontstaan in de benodigde 
hoeveelheden en kwaliteiten van de woonopgave in samenhang met de 
ontwikkeling van de gemeentelijke bevolkingsomvang en migratie van potentiele 
nieuwe inwoners. 

Het moge u wel duidelijk zijn dan onze fractie zich niet wil laten verleiden om 
aan spelletjes achter gesloten deuren verder onze kostbare tijd te besteden. 
Maar belangrijker dan dat; wij waarschuwen voor onzorgvuldige besluitvorming 
in de spreekwoordelijke achterkamer, vlak voordat inwoners tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen hun stem laten horen. Dit is dan ook de reden 
waarom wij in deze open brief onze teleurstelling uitspreken en aangeven part 
nog deel willen uitmaken van het door U ingezette proces van hernieuwde 
gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. Wij roepen U op om alsnog serieus 
werk te maken van ons voorstel voor een open en zorgvuldig proces samen met 
onze inwoners.  

 

Namens de fractie PvdA/GroenLinks 

Hoogachtend, 

 

 
J. (Johan) Helmer 
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks 


