
Plannen Valkenboschlaan 9 en standpunt Vereniging Lyceumkwartier 
Zeist. 

De Vereniging Lyceumkwartier Zeist ( de Vereniging) maakt zich zorgen om de plannen voor de 
Valkenboschlaan 9. Deze plannen druisen in tegen het bestemmingsplan en het servituut van de 
Schaerweijder Bossen. Op perceel Valkenboschlaan 9 is een vrijstaande woning of een twee-onder-
een-kap toegestaan volgens het bestemmingsplan en ook volgens de bepalingen van genoemd 
Servituut. De gemeente zou, door vergunning te verlenen voor het bouwen van een 
appartementengebouw met 6 appartementen, afwijken van deze bestemming. Zij draagt daar geen 
enkele goede reden voor aan.  
 

Nu de gemeente zonder goede gronden afwijkt van haar eigen beleid wordt de rechtszekerheid voor 
de burgers aangetast. Het bestemmingsplan biedt immers het kader waarbinnen de ontwikkelingen 
van de wijk zich dienen af te spelen. Het geeft voor iedereen de grenzen aan van wat is toegestaan. 
Binnen de bepalingen van het bestemmingsplan is er ruimte voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan 
zou in die zin ook voor de projectontwikkelaar van Valkenboschlaan 9 richtinggevend dienen te zijn. 
Bewoners dienen er op te vertrouwen dat de gemeente niet zonder goede redenen van dit 
bestemmingsplan af zal wijken. Nu de gemeente dit wel doet en er geen enkele goede reden wordt 
aangevoerd, behalve een economische (financieel gewin) vanuit het gezichtspunt van de 
ontwikkelaar, maken de bewoners van het Lyceumkwartier zich grote zorgen. Zij zijn daarom ook 
principieel tegen de plannen.  

De angst leeft daarnaast onder de bewoners van de wijk dat vergunningverlening in afwijking van het 
bestemmingsplan precedentwerking zal krijgen. Overige bezwaren die worden genoemd door de 
bewoners zijn onder meer: het lommerrijke en groene karakter van de wijk wordt aangetast, er vindt 
verstedelijking plaats (het toegestane bouwoppervlak en de toegestane bouwenvelop worden volledig 
benut in de voorliggende plannen) en er is een toename van verkeer te verwachten. 

De Vereniging heeft inmiddels verschillende gesprekken met de gemeente gevoerd. Naar aanleiding 
van een gesprek met de wethouder (mevrouw Verbeek), betrokken ambtenaren, de 
projectontwikkelaar en een aantal bewoners en bestuursleden van de Vereniging, heeft de wethouder 
de projectontwikkelaar verzocht draagvlak te creëren voor de plannen. Aangegeven werd dat het voor 
de gemeente belangrijk is dat er draagvlak is onder bewoners voor ruimtelijke plannen.  

Door de projectontwikkelaar is een informatieavond georganiseerd om uitleg te geven over de plannen 
en om draagvlak te creëren onder de bewoners. De avond was goed bezocht. De Vereniging heeft 
onder de bewoners gepeild welke mening men had over de plannen. De enquête gaf een beeld van 
overwegend tegenstanders. Het feite dat er geen draagvlak bestaat in de wijk is gecommuniceerd met 
de wethouder. Groot is dan ook de verbazing dat ondanks het ontbreken van draagvlak, het College 
toch positief adviseert ten aanzien van de plannen. 

Op de ALV van de Vereniging op 21 november jl. hebben de leden van de vereniging zich vrijwel 
unaniem tegen de plannen op de Valkenboschlaan 9 uitgesproken en het bestuur van de Vereniging 
verzocht (gemandateerd) zich met hand en tand tegen deze plannen te verweren.  
 
Graag zijn wij als bestuur van de Vereniging bereid ons standpunt nader toe te lichten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Claudia Ogilvie , Voorzitter Vereniging Lyceumkwartier Zeist 


