
  schriftelijke vragen 

 
GEVANGENIS HERGEBRUIKEN 

 
 

Zoetermeer, 5 mei 2019 

 
Geacht college, 

 

Bij het begrotingsdebat van 2017 werd de motie ‘JONGEREN IN DE GEVANGENIS’ 

van Zó! Zoetermeer, mede ingediend door CU/SGP en GroenLinks, aangenomen. 

(zie de afbeelding op de volgende pagina). 

 

Op 14 mei 2018 ontving de raad een memo van uw college met daarin o.a.: 

 

‘In navolging op deze visie wordt door het RVB een besluit genomen of 

deze locatie nog nodig is om in bezit te houden. Indien een vastgoedobject 

van het RVB overbodig blijkt te zijn, dan wordt het pand via een openbare 

procedure aan de markt aangeboden. Het RVB maakt in dat geval gebruik 

van haar eigen verkoopkanaal, namelijk www.biedboek.nl. 

 

Het college heeft bij het RVB aangegeven dat onderhavige locatie een 

interessante locatie is voor herontwikkeling naar woningbouw. Indien het 

RVB besluit om dit pand af te stoten, dan kunnen partijen op basis van 

vrijwilligheid met elkaar verkennen of het haalbaar is om deze locatie in te 

zetten voor woningbouw.’ 

 

Wij lazen op 27 april in het AD dat de gevangenis inderdaad wordt afgestoten en 

op 3 mei dat er allerlei speculaties zijn over wat er mogelijk in komt. 

 

Zó! Zoetermeer denkt nog steeds dat het gebouw zich uitstekend leent voor 

jongerenwoningen en wellicht zelfs voor een campus-achtige omgeving eventueel 

gecombineerd met startende bedrijven en dergelijke. 

 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

 

1. Heeft het college al contact gezocht met het RVB (Rijksvastgoedbedrijf)?  

 

2. Zo ja, wat is de status op dit moment?  

 

3. Zo nee, waarom niet? Is het college wel van plan dit binnenkort te doen? 

 

4. Welke volgende stappen kunnen we van het college verwachten? Wordt er 

gesproken met woningcorporaties of met projectontwikkelaars of met Dutch 

Innovation Factory of Park om te bezien welke mogelijkheden er zijn? Graag 

een uitgebreide toelichting van de plannen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Zó! Zoetermeer 

Marijke van der Meer 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.biedboek.nl/


 

 


