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Nr.. Door Categorie Cat. Argument Zoals Financieel
1 Gemeente Buiten de rode contouren bouwen A Buiten de rode contouren is sterke behoefte aan meer inwoners 

(i.c. huizen), bouw daar.
Zoals in Maartensdijk; Het is bekend dat er in Maartensdijk behoefte is aan 
nieuwbouw om de vitaliteit van dat dorp te behouden.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

2 Gemeente Buiten de rode contouren bouwen A Buiten de rode contouren is sterke behoefte aan meer inwoners 
(i.c. huizen), bouw daar

Zoals in Westbroek; Het is bekend dat er in Westbroek behoefte is aan 
nieuwbouw om de vitaliteit van dat dorp te behouden.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

3 Gemeente Buiten de rode contouren bouwen A Buiten de rode contouren is sterke behoefte aan meer inwoners 
(i.c. huizen), bouw daar

Zoals in Hollandse Rading; Het is bekend dat er in Hollandsche Rading 
behoefte is aan nieuwbouw om de vitaliteit van dat dorp te behouden.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

4 Gemeente Grote percelen die te koop komen 
aankopen, zelf verkavelen en met 
winst doorverkopen in vrije sector

B Door dit 'her en der' te doen; 
- blijft het groene karakter van Bilthoven behouden,
- komt er geld - t.b.v. sociale woningbouw - beschikbaar in de 
gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele makelaar)

Zoals het perceel van 14.120 m² (en woning) aan de Soestdijkseweg Noord 
524
3723 HM Bilthoven met een vraagprijs van
€ 2.175.000 k.k.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

5 Gemeente Grote percelen die te koop komen 
aankopen, zelf verkavelen en met 
winst doorverkopen in vrije sector

B Door dit 'her en der' te doen; 
- blijft het groene karakter van Bilthoven behouden,
- komt er geld - t.b.v. sociale woningbouw - beschikbaar in de 
gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele makelaar)

Zoals het perceel van 6.370 m² (en woning) aan de Soestdijkseweg Noord 
482
3723 HM Bilthoven met een vraagprijs van
€ 1.095.000 k.k.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

6 Gemeente Grote percelen die te koop komen 
aankopen, zelf verkavelen en met 
winst doorverkopen in vrije sector. 

B Door dit 'her en der' te doen; 
- blijft het groene karakter van Bilthoven behouden,
- komt er geld - t.b.v. sociale woningbouw - beschikbaar in de 
gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele makelaar)

Zoals het perceel van 5.340 m² (en woning) aan de Soestdijkseweg Noord 
517
3723 HG Bilthoven
met een vraagprijs van
€ 1.350.000 k.k. 

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

7 Gemeente Grote percelen die te koop komen 
aankopen, zelf verkavelen en met 
winst doorverkopen in vrije sector

B Door dit 'her en der' te doen; 
- blijft het groene karakter van Bilthoven behouden,
- komt er geld - t.b.v. sociale woningbouw - beschikbaar in de 
gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele makelaar)

Zoals het perceel van 3.485 m² (en woning) aan de Soestdijkseweg Noord 
496
3723 HM Bilthoven met een vraagprijs van
€ 845.000 k.k.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

8 Gemeente Grote percelen die te koop komen 
aankopen, zelf verkavelen en met 
winst doorverkopen in vrije sector

B Door dit 'her en der' te doen; 
- blijft het groene karakter van Bilthoven behouden,
- komt er geld - t.b.v. sociale woningbouw - beschikbaar in de 
gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele makelaar)

Zoals het perceel van <……> m² (en woning) aan de <adres….>  met een 
vraagprijs van
€ <vraagprijs> k.k.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

9 Gemeente Binnen - en/of aanpalend aan - 
bestaande sociale 
woningbouwlocaties door 
ontwikkelen.

C De fysieke en sociale infrastructuur is daar reeds aanwezig, bij 
plaatsing van gelijksoortige voorzieningen zal slecht beperkte 
invloed hebben op het straatbeeld en de sociale cohesie.

Zoals bij de HUBO op de Koperwieklaan, daar was ooit eerder ook hoogbouw 
gepland. 

Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

10 Gemeente Binnen - en/of aanpalend aan - 
bestaande sociale 
woningbouwlocaties door 
ontwikkelen.

C De fysieke en sociale infrastructuur is daar reeds aanwezig, bij 
plaatsing van gelijksoortige voorzieningen zal slecht beperkte 
invloed hebben op het straatbeeld en de sociale cohesie.

Zoals naast -, in - en op de Kwinkelier. Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

11 Gemeente Binnen - en/of aanpalend aan - 
bestaande sociale 
woningbouwlocaties door 
ontwikkelen.

C De fysieke en sociale infrastructuur is daar reeds aanwezig, bij 
plaatsing van gelijksoortige voorzieningen zal slecht beperkte 
invloed hebben op het straatbeeld en de sociale cohesie.

Zoals .. Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

12 Gemeente Binnen - en/of aanpalend aan - 
bestaande sociale 
woningbouwlocaties door 
ontwikkelen.

C De fysieke en sociale infrastructuur is daar reeds aanwezig, bij 
plaatsing van gelijksoortige voorzieningen zal slecht beperkte 
invloed hebben op het straatbeeld en de sociale cohesie.

Zoals .. Geld besteden aan 
sociale woningbouw.
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Nr.. Door Categorie Cat. Argument Zoals Financieel
13 Gemeente De bewoners(vereniging) van 

Bilthoven Noord in de gelegenheid 
stellen karakteristieke groenlocaties 
(w.o. de thans aangewezen vier), via 
crowd funding, aan te kopen van de 
gemeente, met
a) de plicht deze te (laten) 
onderhouden en te behouden voor 
toekomstige generaties of 
b)  de bedoeling deze te schenken aan 
de Gemeente met de verplichting 
deze te onderhouden en te behouden 
voor toekomstige generaties.

D De nadelige gevolgen, i.c. de drastische afname van woongenot, 
sociale cohesie in buurten en het dorp als geheel en afname van 
de waarde van het vastgoed, is dermate hoog dat een investering 
ter voorkoming daarvan al snel rendabel is. Hiermee betalen de 
participerende inwoners weliswaar de prijs voor het financieel 
wanbeleid van de gemeente uit huidige - en verleden tijd maar 
dat is nog altijd een betere optie dan het onheil en de 
(plan)schade dat ons nu boven het hoofd hangt. 

Het aankopen van het Bachbos*, Biltsche meertje, Oranje Nassau bos, 
Vermeerplein, Rembrandtplein en het Ruysdealpein door de bewoners van 
Bilthoven.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

14 Gemeente De omwonende van de vier 
aangewezen locaties in de 
gelegenheid stellen deze (en nabij 
gelegen karakteristieke 
groenlocaties), via , aan te kopen van 
de gemeente, met 
a) de plicht deze te (laten) 
onderhouden en te behouden voor 
toekomstige generaties of 
b)  de bedoeling deze te schenken aan 
de Gemeente met de verplichting 
deze te onderhouden en te behouden 
voor toekomstige generaties.

E De nadelige gevolgen, i.c. de drastische afname van woongenot, 
sociale cohesie in de buurt en waarde van het vastgoed, is 
dermate hoog dat een investering ter voorkoming daarvan al snel 
rendabel is. Hiermee betalen de participerende inwoners 
weliswaar de prijs voor het financieel wanbeleid van de 
gemeente uit huidige en verleden tijd maar dat is nog altijd een 
betere optie dan het onheil en de (plan)schade die ons nu boven 
het hoofd hangt. Nb. het gezamenlijk eigendom zal de 
belangrijke verbindende factor voor de buurt, die de locaties nu 
al vervullen, bovendien verder versterken.

Zoals het aankopen van het Bachbos door de bewoners van de 
"Componistenbuurt".

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

15 Gemeente De omwonende van de vier 
aangewezen locaties in de 
gelegenheid stellen deze (en nabij 
gelegen karakteristieke 
groenlocaties), via , aan te kopen van 
de gemeente, met 
a) de plicht deze te (laten) 
onderhouden en te behouden voor 
toekomstige generaties of 
b)  de bedoeling deze te schenken aan 
de Gemeente met de verplichting 
deze te onderhouden en te behouden 
voor toekomstige generaties.

E De nadelige gevolgen, i.c. de drastische afname van woongenot, 
sociale cohesie in de buurt en waarde van het vastgoed, is 
dermate hoog dat een investering ter voorkoming daarvan al snel 
rendabel is. Hiermee betalen de participerende inwoners 
weliswaar de prijs voor het financieel wanbeleid van de 
gemeente uit huidige en verleden tijd maar dat is nog altijd een 
betere optie dan het onheil en de (plan)schade die ons nu boven 
het hoofd hangt. Nb. het gezamenlijk eigendom zal de 
belangrijke verbindende factor voor de buurt, die de locaties nu 
al vervullen, bovendien verder versterken.

Zoals het aankopen van het Vermeerplein, Rembrandtplein en het 
Ruysdealpein door de bewoners van de "Schildersbuurt".

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.
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16 Gemeente De omwonende van de vier 

aangewezen locaties in de 
gelegenheid stellen deze (en nabij 
gelegen karakteristieke 
groenlocaties), via , aan te kopen van 
de gemeente, met 
a) de plicht deze te (laten) 
onderhouden en te behouden voor 
toekomstige generaties of 
b)  de bedoeling deze te schenken aan 
de Gemeente met de verplichting 
deze te onderhouden en te behouden 
voor toekomstige generaties.

E De nadelige gevolgen, i.c. de drastische afname van woongenot, 
sociale cohesie in de buurt en waarde van het vastgoed, is 
dermate hoog dat een investering ter voorkoming daarvan al snel 
rendabel is. Hiermee betalen de participerende inwoners 
weliswaar de prijs voor het financieel wanbeleid van de 
gemeente uit huidige en verleden tijd maar dat is nog altijd een 
betere optie dan het onheil en de (plan)schade die ons nu boven 
het hoofd hangt. Nb. het gezamenlijk eigendom zal de 
belangrijke verbindende factor voor de buurt, die de locaties nu 
al vervullen, bovendien verder versterken.

Het aankopen van het Biltsche meertje door de bewoners van het 
"Theresiakwartier".

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

17 Gemeente De omwonende van de vier 
aangewezen locaties in de 
gelegenheid stellen deze (en nabij 
gelegen karakteristieke 
groenlocaties), via , aan te kopen van 
de gemeente, met 
a) de plicht deze te (laten) 
onderhouden en te behouden voor 
toekomstige generaties of 
b)  de bedoeling deze te schenken aan 
de Gemeente met de verplichting 
deze te onderhouden en te behouden 
voor toekomstige generaties.

E De nadelige gevolgen, i.c. de drastische afname van woongenot, 
sociale cohesie in de buurt en waarde van het vastgoed, is 
dermate hoog dat een investering ter voorkoming daarvan al snel 
rendabel is. Hiermee betalen de participerende inwoners 
weliswaar de prijs voor het financieel wanbeleid van de 
gemeente uit huidige en verleden tijd maar dat is nog altijd een 
betere optie dan het onheil en de (plan)schade die ons nu boven 
het hoofd hangt. Nb. het gezamenlijk eigendom zal de 
belangrijke verbindende factor voor de buurt, die de locaties nu 
al vervullen, bovendien verder versterken.

Het aankopen van het Oranje Nassau bos door de bewoners van de Oranje 
Nassaulaan.

Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

18 Gemeente Andere gemeentelijke groenlocaties, 
welke gelegen zijn buiten een 
bestaande leefomgeving, aanwijzen 
voor ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen).

F Anders dan bij de thans aangewezen locaties het geval is, zijn er 
diverse gemeentelijke groenlocaties aan te wijzen welke niet  
'middenin' een bestaande leefomgeving liggen. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals het grote grasveld aan de Soestdijkseweg tegenover het Gemeentehuis. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

19 Gemeente Andere gemeentelijke groenlocaties, 
welke gelegen zijn buiten een 
bestaande leefomgeving, aanwijzen 
voor ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen).

F Anders dan bij de thans aangewezen locaties het geval is, zijn er 
diverse gemeentelijke groenlocaties aan te wijzen welke niet  
'middenin' een bestaande leefomgeving liggen. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals de vrije grond bij Larenstein. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

20 Gemeente Andere gemeentelijke groenlocaties, 
welke gelegen zijn buiten een 
bestaande leefomgeving, aanwijzen 
voor ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen).

F Anders dan bij de thans aangewezen locaties het geval is, zijn er 
diverse gemeentelijke groenlocaties aan te wijzen welke niet  
'middenin' een bestaande leefomgeving liggen. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals gemeente groen aangrenzend aan De Leyen Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).
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21 Gemeente Andere gemeentelijke groenlocaties, 

welke gelegen zijn buiten een 
bestaande leefomgeving, aanwijzen 
voor ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen).

F Anders dan bij de thans aangewezen locaties het geval is, zijn er 
diverse gemeentelijke groenlocaties aan te wijzen welke niet  
'middenin' een bestaande leefomgeving liggen. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals het Rataplan terrein aan de Jan Steenlaan in Bilthoven naast het HNL. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

22 Gemeente Andere gemeentelijke groenlocaties, 
welke gelegen zijn buiten een 
bestaande leefomgeving, aanwijzen 
voor ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen).

F Anders dan bij de thans aangewezen locaties het geval is, zijn er 
diverse gemeentelijke groenlocaties aan te wijzen welke niet  
'middenin' een bestaande leefomgeving liggen. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals … Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

23 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals aan de Betonweg, komend vanaf de Gezichtslaan richting de A27 aan 
linkerzijde.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

24 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals de weilanden aan de Groenekanseweg naast Larenstein en RWZI in 
Groenekan.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

25 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals de Schapenweide aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

26 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals de Asperge boerderij van de Familie Buijs aan de Soestdijkseweg Zuid in 
Bilthoven.

Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

27 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals het "Hessing Terrein" aan de Utrechtseweg in De Bilt. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).
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28 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 

zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals het perceel van de familie Tansel aan de Utrechtseweg 358 in De Bilt. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

29 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals het parkeerterrein aan de Rembrandtlaan, tussen nr. 4 en nr. 12 in 
Bilthoven. 

Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

30 Gemeente Grote private percelen, die gelegen 
zijn buiten een bestaande 
leefomgeving, opkopen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen t.b.v. inkomsten). 

G Er liggen vele grote private percelen buiten - maar wel grenzend 
aan - de bebouwde kom, w.o. weilanden, die door de huidige 
(landbouw) bestemming tegen een  lage grondprijs opgekocht 
kunnen worden t.b.v. sociale woningbouw. Door dáár te 
bouwen wordt, anders dan bij de huidige plannen het geval is, 
niet drastisch afbreuk gedaan aan het karakter en de cohesie 
binnen een bestaande leefomgeving.  

Zoals … Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

31 Gemeente Eigenaren van grote percelen - die 
voldoen aan gestelde eisen m.b.t. 
aantal m2 en frontbreedte, actief 
benaderen en tijdelijk, volgens 
transparant toewijzingssysteem, de 
gelegenheid bieden deze te 
verkavelen tegen betaling van een 
daarbij passende leges (>=  € 150K per 
additioneel kavel).

H Hiermee verkrijgen de betreffende eigenaren wellicht een 
voordeel, edoch door dit 'her en der' toe te passen; 
- blijft de natuur en het karakter van de bestaande leefomgeving 
van behouden, hebben alle inwoners van Bilthoven daar 
voordeel van en
- komt er via de leges geld - t.b.v. sociale woningbouw - 
beschikbaar in de gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele 
makelaar)

Zoals .. Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

32 Gemeente Eigenaren van grote percelen - die 
voldoen aan gestelde eisen m.b.t. 
aantal m2 en frontbreedte, actief 
benaderen en tijdelijk, volgens 
transparant toewijzingssysteem, de 
gelegenheid bieden deze te 
verkavelen tegen betaling van een 
daarbij passende leges (>=  € 150K per 
additioneel kavel).

H Hiermee verkrijgen de betreffende eigenaren wellicht een 
voordeel, edoch door dit 'her en der' toe te passen; 
- blijft de natuur en het karakter van de bestaande leefomgeving 
van behouden, hebben alle inwoners van Bilthoven daar 
voordeel van en
- komt er via de leges geld - t.b.v. sociale woningbouw - 
beschikbaar in de gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele 
makelaar)

Zoals .. Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.

33 Gemeente Eigenaren van grote percelen - die 
voldoen aan gestelde eisen m.b.t. 
aantal m2 en frontbreedte, actief 
benaderen en tijdelijk, volgens 
transparant toewijzingssysteem, de 
gelegenheid bieden deze te 
verkavelen tegen betaling van een 
daarbij passende leges (>=  € 150K per 
additioneel kavel).

H Hiermee verkrijgen de betreffende eigenaren wellicht een 
voordeel, edoch door dit 'her en der' toe te passen; 
- blijft de natuur en het karakter van de bestaande leefomgeving 
van behouden, hebben alle inwoners van Bilthoven daar 
voordeel van en
- komt er via de leges geld - t.b.v. sociale woningbouw - 
beschikbaar in de gemeentekas (i.p.v. in de zakken van een enkele 
makelaar)

Zoals .. Geld verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw.
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Nr.. Door Categorie Cat. Argument Zoals Financieel
34 Gemeente Een bestaand gemeente object, her 

ontwikkelen t.b.v. kleinschalige 
sociale woningbouw.

I Dit doet geen afbreuk aan natuur en het huidige straatbeeld en 
door de kleinschaligheid zal ook aan de sociale cohesie binnen de 
bestaande leefomgeving minder afbreuk worden gedaan dan bij 
de huidige plannen het geval zal zijn. 

Zoals Jachtlust. Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

35 Gemeente Een bestaand gemeente object, her 
ontwikkelen t.b.v. kleinschalige 
sociale woningbouw.

I Dit doet geen afbreuk aan natuur en het huidige straatbeeld en 
door de kleinschaligheid zal ook aan de sociale cohesie binnen de 
bestaande leefomgeving minder afbreuk worden gedaan dan bij 
de huidige plannen het geval zal zijn. 

Zoals de St. Theresiaschool Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

36 Gemeente Een bestaand gemeente object, her 
ontwikkelen t.b.v. kleinschalige 
sociale woningbouw.

I Dit doet geen afbreuk aan natuur en het huidige straatbeeld en 
door de kleinschaligheid zal ook aan de sociale cohesie binnen de 
bestaande leefomgeving minder afbreuk worden gedaan dan bij 
de huidige plannen het geval zal zijn. 

Zoals …. Geld besteden aan 
sociale woningbouw.

37 Gemeente Uitbreiden van het aantal, aan de 
buitengrens van onze gemeente 
gelegen, 'provinciale gronden' 
waarvoor de gemeente toestemming 
wil vragen aan de provincie om deze 
beschikbaar te krijgen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen). 

J Naar het schijnt heeft de Gemeente hiervoor twee (geheime) 
provinciale gronden op het oog. Het aantal provinciale 
grondstukken aan de buitengrenzen van onze gemeente is 
aanzienlijk, veel meer dan de beoogde twee. 
Als je om weinig vraagt ga je niet veel krijgen ....
Door hierop hoger in te zetten - i.c. een aanvraag te doen ten 
aanzien van meer provinciale grondstukken -  kan je ook meer 
verwachten (kans x uitkomst). 

Zoals .. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).

38 Gemeente Uitbreiden van het aantal, aan de 
buitengrens van onze gemeente 
gelegen, 'provinciale gronden' 
waarvoor de gemeente toestemming 
wil vragen aan de provincie om deze 
beschikbaar te krijgen voor 
ontwikkeling van sociale 
woningbouw (en/of vrije sector 
woningen). 

J Naar het schijnt heeft de Gemeente hiervoor twee (geheime) 
provinciale gronden op het oog. Het aantal provinciale 
grondstukken aan de buitengrenzen van onze gemeente is 
aanzienlijk, veel meer dan de beoogde twee. 
Als je om weinig vraagt ga je niet veel krijgen ....
Door hierop hoger in te zetten - i.c. een aanvraag te doen ten 
aanzien van meer provinciale grondstukken -  kan je ook meer 
verwachten (kans x uitkomst). 

Zoals .. Geld besteden aan 
sociale woningbouw 
(en/of verdienen t.b.v. 
sociale woningbouw).


