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Geen Nationaal Tenniscentrum in De Bilt
Het college van B&W is samen met de Koninklijke Lawn en Tennisbond (KNLTB) tot de
slotsom gekomen dat de vestiging van een Nationaal Tennis Centrum in de gemeente De Bilt
niet haalbaar is.
In de afgelopen maanden is overleg gevoerd met de provincie over de haalbaarheid van een NTC op de
locatie aan de Groenekanseweg 181 in De Bilt. De provincie stelt twee belangrijke randvoorwaarden aan
de vestiging van een NTC op die plek. Ten eerste, en dat geldt voor de hele provincie Utrecht, mag er
geen extra kantoorruimte bij komen. Dit betekent dat wanneer er een nieuw kantoor wordt gebouwd, er
op een andere plek kantoorruimte moet verdwijnen. Daarnaast stelde de provincie als voorwaarde dat bij
de vestiging van het NTC op die locatie, grenzend aan een natuurgebied, een extra groene buffer aan de
rand moet worden aangelegd. Dit om de aangrenzende natuur te beschermen en te versterken. Met beide
randvoorwaarden zijn extra kosten gemoeid, bijvoorbeeld voor het opkopen en slopen of anders inrichten
van bestaande kantoorruimte en voor het aanleggen van een groene zone. Uit de gesprekken met de
KNLTB is inmiddels gebleken dat realisatie van het project onder deze voorwaarden niet haalbaar is.
Daarmee is het plan van de baan en komt er dus geen Nationaal Tenniscentrum in de gemeente De Bilt.
Achtergrond
De KNLTB heeft vorig jaar ongeveer zestig gemeenten in het midden van het land benaderd met de vraag
of zij geïnteresseerd waren in de vestiging van een Nationaal Tenniscentrum (NTC). Dit zou onder andere
moeten bestaan uit kantoorruimte, een tennishal en buitenbanen.
Het college heeft toen onderzocht of een NTC een plek zou kunnen krijgen op het terrein aan de
Groenekanseweg 181, vlakbij bedrijvenpark Larenstein. In het najaar van 2012 gaf de Tennisbond aan
dat De Bilt op de shortlist stond. Het haalbaarheidsonderzoek werd toen opgenomen in de ontwikkeling
van de gebiedsvisie voor De Bilt West en is in dat verband ook met bewoners en betrokken partijen
besproken.
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