
Onderwerp: Achtergronddocument Bestemmingsplan Rembrandtlaan 
 

Geachte raadsleden, 

 

Zoals u bekend is spreken wij, de vier samenwerkende organisaties, vanavond afzonderlijk in. We 

hebben u afgelopen maandag een achtergronddocument toegezegd met de punten die voor ons van 

belang zijn. Dit document treft u als bijlage aan. 

 

Omdat er vanavond ruim gebruikt zal worden gemaakt van het spreekrecht, waaronder door leden 

van de klankbordgroep, willen wij van deze gelegenheid ook gebruik maken om het kader te 

schetsen van waaruit velen van hen inspreken. 

Daarbij wijzen wij u op de uitspraken van wethouder Mieras in de Biltsche Courant van  14 januari 

jl. Daarin stelt de heer Mieras - volgens ons ten onrechte - dat op breed vlak de input van de 

klankbordgroep, waar wij ook in vertegenwoordigd waren, is meegenomen. Wij hechten eraan 

nogmaals te benadrukken dat de klankbordgroep zich uitsluitend over de verkeerssituatie kon 

uitspreken, binnen de vastgestelde kaders van de stedenbouwkundige visie.  

Wel is er, na vaststelling van de zienswijzenota op het ontwerpplan, in het voorliggende plan een 

drietal wijzigingen doorgevoerd. Die hebben betrekking op verlaging van de bouwhoogte, minder 

mogelijkheden voor detailhandel en een verzwaring van de mogelijkheden voor horeca. Zaken die 

stuk voor stuk niet in de klankbordgroep aan de orde konden komen. 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van leden van de klankbordgroep is op 8 januari jl. een informatieve 

klankbordgroep bijeengeroepen. Daarin zijn door de projectleiding de voorliggende plannen en de 

aanpassingen toegelicht. De klankbordgroep was onaangenaam getroffen door de gepresenteerde 

plannen vanwege de tegenstrijdigheden in de plannen. Ook de vele vragen over de doorwerking van 

de plannen, die door de projectleiding niet konden worden beantwoord, wekte irritatie. Dit lokte 

discussies uit tussen de projectleiding en de leden van de klankbordgroep. Dit breng naar onze 

mening een nuancering aan op de uitspraak van  de wethouder in de Biltsche Courant dat “er 

verschillend wordt gedacht over het plan, zelfs binnen de klankbordgroep”.  

 

Wij hopen dat onze achtergrondinformatie voor u aanknopingspunten biedt om uw rol als 

volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen. 

 

Namens de vier belangenorganisaties: 

Wijkraad De Leijen 

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

Hart VOOR Bilthoven 

Ondernemersvereniging Centrum Bilthoven 

 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Thier 

 
 


