
 
 
Schriftelijke  vragen 
 
Aan  :    College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Datum  :    13 januari 2020 
Onderwerp :    Schriftelijke vragen uitbreiding woningbouw Pijnacker-Nootdorp 

 

Toelichting 
In de media hebben wij berichten gelezen over plannen van de gemeente voor toename van 
woningbouw op een aantal locatie in Pijnacker-Nootdorp.1 
 
Naar aanleiding van deze berichtgeving legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen 
aan u voor. 
 
Vragen 

1) Is het juist dat het college van plan is om de komende 20 jaar nog zeker 6000 
woningen wil bijbouwen? 

2) Hoe groot is de behoefte van de eigen inwoners in Pijnacker-Nootdorp en hoe 
groot is de regionale behoefte? Kunt u dit gesplitst aangeven? 

3) Hoe verhoudt zich dit tot het hoofdlijnenakkoord, waarin vermeld wordt dat er niet 
gebouwd wordt in de groene ruimte? 

4) Wat verstaat het college precies onder de ‘groene ruimte’ en het ‘groene 
buitengebied’? 

5) Op welke wijze wordt inhoud gegeven aan de woningvoorraad voor senioren en 
voor betaalbare woningen voor jongeren die willen starten op de woningmarkt? 

6) Op welke manier wordt inhoud gegeven aan het levensloopgeschikter en beter 
aanpasbaar (c.q. duurzamer) maken van nieuwe woningen? 

7) Worden ook duurzame flexwoningen en tiny houses onderdeel van de uitbreiding 
van de woningbouw? Zo nee, waarom niet? 

8) Met welke doelgroepen worden de woningbouwplannen nader uitgewerkt? 
9) Kunt u ons een overzicht geven van de ‘papieren’ glastuinbouwgebieden in onze 

gemeente in de vorm van een kaart waarop het bruto areaal staat aangegeven en 
het netto areaal daaroverheen is gelegd met een andere kleur? 

10) Wat zijn volgens het college de ‘onrendabele’ glastuinbouwgebieden in onze 
gemeente? 

11) Zijn deze gebieden momenteel nog groen? Zo nee, zijn het daadwerkelijk in 
gebruik zijnde glastuinbouwgebieden? 

12) Kunt u de gebieden ‘verouderde glastuinbouwgebieden: rond de Dwarskade in 
Nootdorp, de Balijade ten noorden van de Katwijkerlaan in Pijnacker, het gebied 
tussen de Rijskade en de Nootdorpseweg en het glastuinbouwgebied Overgauw, 
tussen de Westlaan en de nieuwe wijk Tuindershof’ exacter duiden? Het is ons 
niet geheel duidelijk om welke gebieden het dan precies gaat? 

13) Aan welke gebieden wordt gedacht als het gaat om geschikte gebieden voor 
zonnevelden? 

14) Op welke wijze denkt het college de leefbaarheid, het kenmerkende groene 
karakter en het wonen in een groene omgeving (Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp) te 
kunnen borgen? 

 
Carla van Viegen      
Partij voor de Dieren      

 
1 https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/p-n-wil-tot-2050-nog-flink-groeien/ 
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