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De Raad, 

gehoord de beraadslagingen, 

constaterende dat: 

• de wachttijd voor sociale huurwoningen, regionaal en lokaal, blijft oplopen en er een 
erkend en stijgend tekort aan sociale en middeldure huurwoningen is; 

• de inwoners en-masse het plan "Aanwijzen woningbouwlocaties" hebben verworpen 
en dat er dus andere opties opnieuw bekeken zullen moeten worden; 

• er maar een zeer kleine meerderheid in de raad was voor het 
"Ontwikkelingsperspectief 'Schapenweide' Bilthoven"; 

• het groen in deze gemeente ontlast kan worden door meer huizen te bouwen op de 
z.g. 'Schapenweide'; 

• de provincie deze locatie 'Schapenweide' zal meenemen in haar beoordeling op 
eventuele ontwikkelingen buiten de rode contour; 

• dit een uitgelezen mogelijkheid is om nieuwe concepten zoals bijvoorbeeld een 
fietswijk (autoluwe wijk) in deze gemeente uit te proberen, 

• de locatie "begraafplaats" niet opgenomen is in het projectenboek, 

• de locatie "Schapenweide" nog steeds op slechts 150 woningen staat in het 
projectenboek, 

overwegende dat: 

o de wethouder heeft toegezegd de locatie begraafplaats integraal op te nemen in de 
plannen voor de 'Schapenweide' (42 huurwoningen), 

• er nu sprake is van bouwen op de uitbreiding van de begraafplaats en deze grenst aan 
en ontsloten zal moeten worden via de 'Schapenweide', 

vraagt het college: 

- de huidige plannen genaamd "Ontwikkelingsperspectief 'Schapenweide' Bilthoven" voor 
de 'Schapenweide' inclusief de locatie begraafplaats Brandenburg opnieuw te bekijken en 
te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om daar meer woningbouw (meer dan de 
beloofde 192) te faciliteren waarbij nieuwe concepten mee genomen kunnen worden en 
bij het onderzoek ook de verkeersafwikkeling in de omgeving mee te nemen; 

- de bevindingen zo snel mogelijk ter goedkeuring aan de raad voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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