
Ontwerpbestemmingsplan 

BILTHOVEN NOORD 2013 

Bewonersvereniging Bilthoven Noord 

Thema-avond 22 april 2013 



AGENDA 

 

20.30  Ontvangst 

21.00  - Inleiding op ontwerpbestemmingsplan  

    Bilthoven Noord  

     door de heer J. Bos, afdeling Beleid en Strategie van  

        de gemeente De Bilt 

   - Visie BBN op het plan  

     door mevrouw J.G. Schoorel, bestuurslid BBN 

   - Discussie  

22.30  Einde vergadering en drankje  
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Ontwerp  BestemmingsPlan  (OBP)  
BILTHOVEN-NOORD 

Ter inzage 4 april 2013 t/m 15 mei  2013 

 

 

BEWONERSVERENIGING BILTHOVEN-NOORD (BBN) 

N.A.V. EERSTE VOORONTWERP  IN  2009 - LEIDENDE PRINCIPES   

 

• BBN is door de gemeente betrokken bij totstandkoming  

huidige ontwerp bestemmingsplan 

• Laatste versie  zoals ter inzage is door BBN  niet  voor ter 

inzage legging gezien 
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BBN: uitgangspunt  Bilthoven Noord 

dynamisch,  groen  en  divers 

• Diversiteit in woningtypen 

 

• Diversiteit in voorzieningen (winkels, 

scholen, enz.) 

 

• Kleinschalige werkgelegenheid (beroepen 

aan huis) 
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BBN:   

Er moet een ruimtelijke visie komen  waarin 

uitgangspunten tot uitdrukking komen 

 

OBP heeft nu een aparte paragraaf  

“RUIMTELIJKE VISIE” 

 

• Ruimtelijke visie 

• Aandacht voor de verschillende wijken / 

wijkjes met typering 

• Zie zgn. Mondriaankaart 
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LEIDENDE Principes BBN o.a. 

 
Bij verbouw en nieuwbouw: 

 

• Groene doorzichten, groene uitstraling 

bewaren 

• Straatbeeld en perceelsomvang  zijn 

bepalend  

• Borging van het gelijkheidsbeginsel 

• Vastlegging van de bestemming “bostuin” 

waarbinnen geen zwembaden/tennisbanen  

toegestaan 
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UITWERKING OBP 

 
• Wonen  is  aangeduid  als wonen  1 t/m 6 

 

• OBP gaat uit van groene doorzichten  en 

groene uitstraling  zoveel mogelijk bewaren  

 

• Lanenstructuur bewaren 

 

• Typische karakter van  Bilthoven Noord  

zoveel mogelijk bewaren 
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Daarom: 

 
• Huidige voorgevelrooilijn garandeert groene 

voorkant 

• Geen woninguitbreiding aan de voorkant 

• Voortuinen aangeduid als ”tuin” maximaal 

25% verharding 

      

      geheel  betegelde voortuin 
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Nieuwbouw  

 
• Bouwen in bouwvlak 

• Minimale afstand tot zijperceelgrens 

• Minimale afstanden tussen de 

woningen 

• Maximale diepte voor een woonhuis 

• Minimale en maximale 

voorgevelbreedte 
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• Aantal woningen per perceel op de kaart 

aangegeven 

• Geen splitsing  van  percelen 

• Garages en andere bijgebouwen minimaal 4 

meter achter de voorgevel 

• B&W kan toestemming geven voor extra 

woningen 
– Vrijstaand mag niet vervangen worden  

 door twee onder een kap, art. 15.6 e 

– Het moet  in overeenstemming zijn met  

 de bebouwingskarakteristiek  

 (Stedeb. Visie) 
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VERBOUWEN / AANBOUWEN 

 • Uitbouw naar achteren mogelijk aan de 

oorspronkelijke achtergevel, art. 15.2.4  /  

goothoogte maximaal 7 meter 

 

• Oorspronkelijke achtergevel :  de achtergevel ten 

tijde van de oplevering van het hoofdgebouw,  

 art. 1.47 

 

• Tweede deel  van  artikel 15 moeilijk  te lezen 

 

• Relatie met tekening op blz. 103   
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NB.  Indien er te weinig ruimte is, mag er 

 maximaal  3 meter naar achter 

 worden aangebouwd  

 

• Met overschrijding van de 

bouwvlakgrens, zie art.15.2.4. onder g 
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Bijzonderheden  in  het 

bestemmingsplan 

 • Zwembad  met verschuifbare kap / jacuzzi mits 5 

meter van perceelsgrenzen (geen bostuin-

bestemming) 

• Gastenverblijf: 1 bijgebouw / niet permanente 

bewoning / oppervlakte  maximaal  40m2,  

 tenzij er een aparte aanduiding gastenverblijf op de 

kaart staat 

• Mantelzorg: Inwonend of apart bijgebouw niet verder 

dan 6 meter van hoofdwoning 

 WMO indicatie: oppervlakte 30 m2 voor een persoon/    

            50m2 voor twee personen 
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ZEER APARTE SITUATIE VOOR 

HOEKPERCELEN 

 • Zie  blz. 105 waar ook tekeningen zijn 

opgenomen en art. 18 
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WINKELGEBIED  KLEINE   DORP 

 
• BBN :   AANDACHT GEVRAAGD VOOR  

  VOORTBESTAAN 

• OBP:      DIT IS OPGENOMEN IN POSITIEVE   

  ZIN  
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KANTOREN / BEDRIJVEN 

 
• BBN: heeft daarvoor aandacht gevraagd 

 

• OBP: 

– In het hoofdgebouw 

– Parkeervoorzieningen 

– Geen OVERLAST voor de  buurt 

– MAXIMAAL 40%   

– Maximaal  één  werknemer 
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MAATSCHAPPELIJKE   

BESTEMMINGEN 

 Dit betreft o.a. OUDE  THERESIASCHOOL  

O.L.VROUWEKERK-pastorie 

NOORDERKERK 

  

 

• BBN: neem nu alvast mogelijkheid   

     bestemmingswijziging  op met  

      maatvoering 

• OBP: NIET in het ontwerp opgenomen 
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• Hek  met openbaar gebied maximaal   

 1 meter / anders aanlegvergunning 
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• BBN:  pas op met  hoogte woningen op        

      een stuifduin; anders meten ?    

• OBP:  wederom meten vanaf gemiddelde van 

      omliggend terrein 
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Zorgen BBN o.a.: 

 
• Hoe realiseren dat ouderen lang in hun woning 

kunnen blijven  / slaapkamer beneden enz.? 

 

• Wat te doen als perceel niet goed is ingemeten?      

TAAK GEMEENTE !!!!!! 

 

• Diverse mogelijkheden tot afwijking o.a. bij 

bestemming maatschappelijk, 

 art 7.4.1 en 7.4.2 tot 90% en 60% van het 

aanduidingsvlak 
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CONCLUSIE  

• OBP 2013 is een veel beter ontwerp dan 

OBP  2009 

 

• Maar nog wel onduidelijkheden 
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AANBEVELING: 

• IEDEREEN MOET EIGEN PERCEEL IN HET 

BESTEMMINGSPLAN CONTROLEREN 

 

 

TEN OVERVLOEDE: 

• Tot en met 15 mei 2013 kunnen zienswijzen 

bij  B&W worden ingediend 
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