
Besluitenlijst De Ronde  
 

datum: 14 mei 2019 van 20.00 tot  21.20 uur 

vergaderruimte: Raadzaal aantal bezoekers: 100 

 
Onderwerp Herontwikkeling Schothorsterlaan 88 Reg.nr. 6004179 
Van College B&W 

Soort bijeenkomst Voorbereiding besluit 

Van de raadsleden 
werd gevraagd 

Zijn mening te geven over het voorliggende raadsvoorstel en zich voor te bereiden 
op besluitvorming over: 
1. De mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken aan de Schothorsterlaan 

88. 
2. De volgende specifieke randvoorwaarden daarbij vast te stellen: 

1) De huidige kavel die in gebruik is door Amfors is de onderzoekslocatie voor 
woningbouw. De andere kavel zal als park worden heringericht. 

2) Er komt een gemixt woningbouwprogramma dat bestaat uit sociale 
huurwoningen en vrije sector woningen 

3) Het uitgangspunt is circa 60 woningen in gestapelde vorm 
4) Er wordt een ecologische zone op het terrein ingericht 

3. De onder 2 benoemde randvoorwaarden te hanteren bij het raadplegen van de 
belanghebbenden over de herontwikkeling door middel van een 
startbijeenkomst 

Voorzitter Dijkstra Collegelid Janssen, Tigelaar 
Secretaris Bongers Ambtenaren De Brouwer 
Fractiewoordvoerders Bülbül (DENK), Bulthuis (GroenLinks), Dekker (VVD), Dijksterhuis (ChristenUnie), 

Engbers (CDA), Fousert (Amersfoort2014), Langendam (BPA), Molenkamp (SP), 
Sanders (D66), Smulders (PvdA) 

Inspreker(s)/ 
genodigden 

1. dhr. H. Groenouwe (oude werkgroep Onderhoud met name ecologische 
structuur) 

2. inspreker die anoniem wil blijven 
3. dhr. H. Zantema (namens belanghebbenden en omwonenden van Park 

Schothorst) 
4. mw. A. Joustra 
5. dhr. J. Buter 
6. dhr. J. Bijvank (Vereniging Dorpsbelangen Hoogland) 
7. mw. L. Keizer 
8. dhr. H. Vijlbrief (lid wijkraad Schothorst) 
9. dhr. L. Sturkenboom 

Samenvatting en 
afspraken 

Wethouder Janssen geeft aan dat vorige week is gesproken met omwonenden. Uit 
dat gesprek is de wens tot een start zoals bij samenwerkingstafel Manageterrein 
gekomen. Het college is echter geen voorstander van een proces zonder kaders en 
stelt dus voor om hier woningen te bouwen en de voorwaarden waaronder door de 
raad te laten vaststellen. Na vaststelling van dit raadsvoorstel wordt met de buurt 
gesproken over de uitwerking. De uitkomst van dat proces wordt door de raad 
vastgesteld. Daarna start de ontwerpfase, gevolgd door de 
bestemmingsplanprocedure. 

Alle insprekers zijn tegen de bebouwing zoals wordt voorgesteld. Redenen die 
daarvoor werden genoemd:  
 strijd met bestemmingsplan 
 inspraak/participatieproces niet goed 
 nadelige gevolgen voor park (rust, groen)  
 zorgen over verkeersontsluiting/toename verkeer  

Woordvoerders van Amersfoort2014, BPA, CDA, DENK, PvdA, SP zijn tegen het 
voorstel, veelal omdat zij vinden dat omwonenden te laat worden betrokken/zijn 
geïnformeerd of omdat zij vinden dat er niet gebouwd moet worden op deze 
locatie. D66 sprak zich niet uit over het voorstel. ChristenUnie, GroenLinks en VVD 
kunnen zich vinden in het voorstel.  

Toezeggingen Raad wordt geïnformeerd over het verspreidingsgebied van de informatiebrief aan 
omwonenden. 

Advies aan het 
presidium 

Vervolgstap: met omwonenden/belanghebbenden op locatie in gesprek. 

 


