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Betreft: bezwaarschrift ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied 
 
 
Geacht College, 
 
De vereniging “Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, adres Obrechtlaan 49, 3723 KB  te 
Bilthoven heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, nader te 
noemen “het plan” en brengt daartegen de volgende bezwaren in: 
 
Algemeen 
De gemeente heeft aanvankelijk een samenhangend plan gepresenteerd voor de 
herontwikkeling van het centrum van Bilthoven (stationsgebied/Vinkenplein/Kwinkelier). Dit 
masterplan strekte zich uit over een veel groter gebied. Het onderhavige plan is slechts een 
onderdeel van dit groter geheel. Helaas is daardoor het gehele zicht op de nieuwe 
ontwikkelingen weer verloren gegaan. Dit klemt temeer omdat bouwhoogtes en verstening in 
onderlinge relatie moeten worden bekeken. 
Een vitaal centrum met een goede winkelstand vraagt om iets anders dan wat er overal al 
wordt gebouwd. De kreet was dorps en groen. Dat twee lagen en een kap (zie 
Welstandsnota) (financieel) niet over het gehele gebied haalbaar zou zijn, valt te begrijpen, 
maar gevarieerd een laag meer bouwen, is iets totaal anders dan de nu voor het hele gebied 
voorziene bouwhoogten. Waar tegen wij dus uitdrukkelijk bezwaar maken. 
 
Woningbouw langs het spoor 
Wij zijn van mening dat woningen, die vanwege de geluidshinder geen ramen op de westzijde 
krijgen, ongewenst zijn. De locatie langs het spoor leent zich uitstekend voor andere 
doeleinden, zoals een (grote) parkeergarage. Wat we nu bouwen staat er enige decennia, we 
moeten dus rekening houden met het leefmilieu van generaties toekomstige bewoners. 
 
Fijn stof 
Op blz. 34 van het plan staat (citaat): het onderhavige bestemmingsplan betreft een 
deelgebied en daarmee zullen de gevolgen voor de luchtkwaliteit kleiner zijn dan voor het 
onderzochte gebied. Dit is een uit de lucht gegrepen redenering. Of uit het voor het hele 
gebied uitgevoerde luchtonderzoek blijft een gemiddelde dat dan ook in dit gebied geldt of er 
zijn variabele per gebiedsonderdeel. Aan de voorgeschreven luchtkwaliteitvereisten wordt o.i. 
dan ook niet voldaan. 
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Vrijstellingsbevoegdheid 
Art. 9 sub b. van de planvoorschriften bevat voor de bouwhoogten een vrijstelling van maar 
liefst 10%. 
Dat wil zeggen waar 15 meter bouwhoogte staat aangegeven, kan tot 16,50 meter worden 
gebouwd. Waar 18 meter bouwhoogte staat kan tot 19,80 meter worden gebouwd.  
Gelet op het huidige handelen van de gemeente, waarbij blind iedere vrijstelling wordt 
gegeven, zullen de bouwhoogtes dus nog 10% hoger uitvallen dan voorzien. Voor ons een 
onacceptabele vrijstellingsbevoegdheid. 
 
Bebouwing noordzijde Station 
Aan de noordzijde van het station ter plaatse van thans C1 staat in het masterplan een 
bebouwing aangegeven van maximaal 3 à 4 bouwlagen. In het voorliggende plan komt dit bij 
C1 op goothoogte 11/bouwhoogte 15 meter. Een aanzienlijke verhoging, waar uitdrukkelijk 
bezwaar tegen is. 
Voorts is het meer de vraag of de wethouder zijn toezegging gestand zal doen en de 
bebouwing aan de noordzijde west tot 4 bouwlagen zal maximaliseren (Deze bebouwing valt 
buiten het plan gebied). 
De locatie van de huidige fietsenstalling aan de oostkant van de Soestdijkseweg valt 
eveneens buiten de begrenzing van dit plan. Daardoor lijkt het of de thans geplande 
bebouwing C1 op zich zelf staat. Evenwel op de locatie van de fietsenstalling is in het 
masterplan een massale accentbebouwing van zeer vele bouwlagen voorzien. 
Al deze bebouwing in samenhang maakt dat de entree van Bilthoven Noord een zeer 
versteend uiterlijk zal krijgen, een ongewenst contrast met de huidige situatie. 
 
Bezonning 
Een huis, een voor de gemeente luxe bouwlocatie, met terras op het zuiden, alle 
bestemmingsplannen goed bekeken en dan nu! Een toren, die de zon wegneemt en een 
verstedelijking, die je wilde ontvluchten. De vereniging vindt dat mensen moeten kunnen 
bouwen op het planologisch onderzoek dat ze bij aankoop doen. De overheid als 
betrouwbare partner. Helaas lijkt dat er voor hen nu niet op. Dus maken wij mede namens 
hen bezwaar. 
 
Accenten 
Welke architect of projectontwikkelaar heeft toch deze kreet bedacht! Overal kom je ze tegen, 
die accenten uit de jaren 70, 80, 90 (echt en vul maar in, dus meer hoogbouw en minder 
groen). Ze worden steeds gebruikt en hebben kennelijk nog aantrekkingskracht op het beleid. 
Wij willen ook accenten: mooie oude bomen laten staan, bomen bijpoten. Een groen accent is 
uniek. Dus zullen we alle torens bestrijden. 
 
Juridisch 
Wij zijn van mening dat het voorliggende bestemmingsplan niet voldoet aan: 
De fijnstofvoorschriften 
Het masterplan 
De welstandsnota 
 
Ten overvloede 
Het plan is in jan/feb 2010 voor inspraak vrijgegeven. 
Er is sprake van een reactie nota die bij het plan is gevoegd. Deze nota ontbreekt evenwel bij 
de digitale versie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 
 
 
H.M. Fijnaut     M. van de Vrugt 
Voorzitter     Bestuurslid  


