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Resultaten Participatiebijeenkomst II - Schapenweide
Context
Op dinsdagavond 24 april 2018 heeft de tweede
participatiebijeenkomst plaatsgevonden over de
mogelijke ontwikkeling van de Schapenweide
in Bilthoven. Tijdens deze bijeenkomst
in de raadszaal lieten omwonenden,
belanghebbenden en andere belangstellenden
zich informeren over het uitgevoerde
verkeersonderzoek en reageerden zij op het
kwaliteitskader voor de Schapenweide en de
uitgewerkte scenario's.
Iedere bezoeker werd uitgenodigd om met
een lid van het projectteam een ronde langs
de informatiepanelen te lopen. Verder was
er de mogelijkheid om een reactieformulier
in te vullen en om het kwaliteitskader en de
drie scenario’s te plaatsen op de aanwezige
maquette. Vanuit zowel het Rijksvastgoedbedrijf
(eigenaar Schapenweide), de gemeente De
Bilt en Inbo waren personen aanwezig om het
gesprek mee aan te gaan.
Daarnaast is de mogelijkheid geboden om
tot uiterlijk 31 mei 2018 te reageren via de
website www.debilt.nl/schapenweide. Hier
kan het reactieformulier ingevuld worden,
of een directe mail verstuurd worden naar
de gemeente. Alle ontvangen reacties
zijn verwerkt in dit verslag van de tweede
participatiebijeenkomst.

Inleiding
Nadat tijdens de eerste
participatiebijeenkomsten de kwaliteiten
van de Schapenweide in kaart zijn gebracht
en getoetst, zijn deze voor de tweede
participatiebijeenkomst vertaald naar een
kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader geeft de te
behouden kwaliteiten weer en geeft aan wat er
waar mogelijk is op de Schapenweide.
Vervolgens werd een drietal uitwerkingen
van het kwaliteitskader getoond, behorend
bij de door het college van B en W benoemde
scenario’s life-science, woningbouw en
gemengde vorm.
De goed bezochte tweede
participatiebijeenkomst leverde wat betreft
het kwaliteitskader vooral reacties op over
de bebouwing, groen, verkeer en parkeren.
Daarnaast riepen ook de drie uitwerkingen
behorend bij de scenario’s reacties en vragen
op.
Vragen
Naast alle reacties en zorgen zijn er ook veel
vragen gesteld over zowel het proces als
inhoudelijk. Om antwoord te kunnen geven
op de diverse vragen is er parallel aan de
verslaglegging van de informatiebijeenkomsten
gewerkt aan een Vraag en Antwoord. Zowel de
verslagen van de bijeenkomsten als de Vraag en
Antwoord zijn te vinden op de gemeentelijke
website: www.debilt.nl/schapenweide.
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Kwaliteitskader
Bebouwing
Over het algemeen is er begrip dat de
Schapenweide bebouwd gaat worden, al
zouden enkele van de aanwezige graag zien dat
de Schapenweide onbebouwd blijft. Ook het
aansluiten van de bebouwingen in de rand op
de bestaande bebouwing leidt veelal tot begrip.
Hierbij wordt opgemerkt dat de bebouwing
niet alleen moet aansluiten op de bestaande
situatie, maar ook het groene karakter van de
openbare ruimte.
Enkele zorgen worden geuit over de
bouwhoogte. Het principe van lagere
bebouwing in de rand - tot 11 meter - en hogere
bebouwing op het veld - tot 15 meter - wordt
begrepen. Er is kort verwarring of de getallen
de bouwhoogte of het aantal bouwlagen
aangeeft, maar al snel wordt duidelijk dat het
om de maximale bouwhoogte gaat. De meeste
aanwezigen kunnen zich hierin vinden indien
voldoende rekening gehouden wordt met inkijk
in de tuinen en huizen van zowel de bestaande
als nieuwe woningen. Enkele aanwezigen geven
aan 15 meter te hoog te vinden.

Groen
Tijdens de eerste participatiebijeenkomst
werden de bomenlanen op en rond de
Schapenweide als een van de belangrijkste
kwaliteiten benoemd. Het is voor veel
aanwezigen dan ook prettig om in het
kwaliteitskader terug te zien dat de
groenstructuur op de Schapenweide behouden
blijft.
Dat de rand van de Schapenweide een groen
karakter krijgt met daarin bebouwing leidt
tot wisselende reacties. Een aantal van de
aanwezigen was in de veronderstelling dat er
een groene zone zonder bebouwing tussen de
Schapenweide en de bestaande bebouwing
zou komen. De rand krijgt echter een groen
karakter die aansluit op de omgeving, maar die
bebouwing zeker toelaat.
Het koppelen van een voetgangers- en
fietspad langs de groenstructuur waarmee de
Schapenweide wordt verbonden met het groen
in de omgeving zien veel van de aanwezige als
een positief uitgangspunt omdat hiermee de
beleefbaarheid van en het zicht op de bomen
behouden blijven.

Verkeer en parkeren
De meeste gesprekken en toegezonden
reacties naar aanleiding van de eerste
participatiebijeenkomst gingen over het verkeer
rondom de Schapenweide en in de rest van de
gemeente. Zodoende heeft de gemeente een
verkeersonderzoek gedaan naar de effecten
van de ontwikkeling van de Schapenweide op
de verkeersdruk. Het stemt het merendeel
van de aanwezigen tevreden dat de gemeente
serieus aan de slag is gegaan met zorgen over
het verkeer, al wordt voor sommigen een deel
van de zorgen door het onderzoek bevestigd.
De verkeersdruk in de gemeente is namelijk
dermate hoog dat het verkeersnetwerk op
korte termijn overbelast raakt, los van de
ontwikkeling van de Schapenweide.
Zorgen blijven bestaan over de
luchtkwaliteitseffecten van het extra verkeer
dat naar de Schapenweide komt. De reacties op
het parkeren zijn wisselend. Men onderschrijft
de voorwaarden om het parkeren uit het zicht
en op de Schapenweide op te lossen, maar er
worden vragen gesteld en zorgen geuit over hoe
het bezoekersparkeren wordt opgelost. Tot slot
blijft er nog onduidelijkheid over hoe de huidige
verkeersafwikkeling zich verhoudt tot de
maximale capaciteit van het verkeersnetwerk.
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Scenario's
Dat de drie scenario’s als een gegeven zijn
resulteerde op de informatieavond niet tot
discussie. Bezoekers konden zich hier over het
algemeen goed in vinden of waren hiervan al op
de hoogte.
Het kwaliteitskader werd voor alle drie de
vastgestelde scenario's verder uitgewerkt. Dit
leverde verschillende reacties met verschillende
voorkeuren op. De scenario's waar (een deel
van) de Schapenweide wordt ontwikkeld tot
woningbouw werden vaker als voorkeursvariant
benoemd dan life-science scenario.

Life-science
Een veel gehoorde vraag over het life-science
scenario is of er wel voldoende markt is om de
hele Schapenweide hiermee te vullen. Veel van
de aanwezigen hebben hierover hun twijfels
en noemen andere locaties in de buurt, zoals
USP De Uithof en het naastgelegen voormalige
RIVM-terrein, waar de voorgestelde life-science
functies zouden kunnen landen.
De groene invulling van de rand als overgang
tussen de bestaande bebouwing en de hogere
nieuwbouw op het veld wordt begrepen en als
wenselijk ervaren.
Enkele aanwezigen geven de voorkeur aan dit
scenario, hoofdzakelijk omdat zij verwachten bij
dit scenario de minste overlast te hebben. Lifescience betekent immers een werkbestemming
waardoor de Schapenweide dan in de avond en
het weekend niet gebruikt wordt.
Tot slot suggereert een aantal van de
aanwezigen om de invulling van de werklocaties
breder te trekken dan life-science waardoor
deze beschikbaar wordt voor een grotere
doelgroep en zo gemakkelijker en diverser is in
te vullen.

Woningbouw
Voor veel aanwezigen krijgt het woningbouw
scenario de voorkeur boven de andere
scenario's. Hierbij wordt aangegeven dat
er binnen de gemeente veel vraag is naar
sociale huurwoningen, eengezinswoningen
en seniorenwoningen. Dit is in lijn met de
bevindingen van het onderzoek dat het
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente De Bilt
hebben laten uitvoeren.
Het aansluiten op de bestaande bebouwing
wordt door de meeste bezoekers begrepen.
Een aantal omwonenden geeft aan bij
woningbouw op de Schapenweide de voorkeur
te hebben voor een tuin-aan-tuin principe in de
rand.
Bij het aansluiten op de bestaande bebouwing
wordt er door een aantal bezoekers op
gewezen dat het toevoegen van extra villa
woningen niet aansluit bij de vraag naar sociale
huurwoningen. Het percentage van 30% sociale
huurwoningen mag van van hen dan ook verder
omhoog, hier is volgens hun de grootste vraag
naar.
Een enkeling ziet de Schapenweide als kans om
een onderscheidende woonomgeving te maken,
die juist variatie zou moeten brengen.
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Gemengde vorm
In het derde scenario worden life-science en
woningbouw gecomineerd. Voor de aanwezigen
is het een logische keuze om life-science aan de
noordzijde te plaatsen en zo te laten aansluiten
op het USP Bilthoven (voormalige RIVMterrein). Ook het plaatsen van woningbouw aan
de zuidzijde om deze zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij de bestaande bebouwing is voor
de aanwezigen goed te begrijpen.
Wel worden enkele zorgen geuit over de
veiligheid. Kan life-science, en met name
de productiefuncties, wel zo dicht tegen de
woningbouw aan geplaatst worden.
Een aantal aanwezigen noemt de gemengde
vorm als voorkeursscenario, omdat zo aan
zowel de bestrijding van de woningnood als
aan de ambities van de life-science as wordt
bijgedragen. Voor de meesten is dit scenario
echter 'second best'.
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Vervolg
De tweede participatiebijeenkomst heeft veel
reacties opgeleverd, welke verwerkt zijn in
dit verslag en waar nodig zullen deze worden
meegenomen in het verder uitwerken van het
Ontwikkelperspectief.
Het Ontwikkelperspectief zal nu verder worden
afgerond door Inbo in samenwerking met het
Rijksvastgoedbedrijf en het ambtelijk apparaat
van de gemeente De Bilt. Na afronding zal deze
worden voorgelegd aan het college van B en
W. Het college zal vervolgens een voorkeur
uitspreken voor één van de scenario's en het
Ontwikkelperspectief vaststellen. De voorlopige
planning is om dit voor de zomer van 2018 af te
ronden.
Na de zomer wordt het Ontwikkelperspectief
vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wanneer ook de gemeenteraad het
Ontwikkelperspectief vaststeld kan deze
worden opgenomen in het Biedboek voor de
Schapenweide van het Rijksvastgoedbedrijf.
Vanaf dat moment kan het Rijksvastgoedbedrijf
de Schapenweide op de markt brengen en het
verkoopproces starten.
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Colofon

Dit document is een samenwerking van gemeente De Bilt, het Rijksvastgoedbedrijf en Inbo.
Gemeente De Bilt		
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven		
030 228 9411			
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Rijksvastgoedbedrijf			
Korte Voorhout 7			
2511 CW Den Haag			
088 115 80 00				

Inbo
Gaasterlandstraat 5
1079 RH Amsterdam
020 421 2422

