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Betreft: Wijziging bestemmingsplan Heuvellaan 50 
 
 
 
Geacht College van B&W, 
 
Reeds enige tijd geleden hebben wij een open en constructief onderhoud gehad met de wethouder 
Ruimtelijke Ordening, de heer Voorink over de gebiedsontwikkeling aan de Heuvellaan 50 waarin 
over en weer argumenten zijn uitgewisseld. Op basis van dit gesprek en op basis van laatste 
contacten met de projectontwikkelaar Local/Trebbe is ter sprake gekomen dat de gemeente en de 
projectontwikkelaar voornemens zijn om een bestemmingsplanwijziging in te brengen in het College 
binnen een niet afzienbare periode.  
 
Wij hebben grote moeite met het door de ontwikkelaar voorgestelde plan, waarbij ons inziens zowel 
de groene als de stedenbouwkundige waarden in dit gebied ernstig worden aangetast. Het 
voorgestelde bouwplan is op meerder aspecten in strijd met het door de gemeente en het Rijk 
vastgestelde Beschermde Gezicht en met de voorwaarden en uitgangspunten van het vigerende 
bestemmingsplan NW Villagebied. 
 
In het huidige bestemmingsplan, dat dateert uit 2010, zijn ons inziens zorgvuldige afwegingen 
gemaakt omtrent het gebied aan de Heuvellaan 50. Er is gekozen voor een werkbestemming met 
behoud van het groen door middel van een zogenaamde groenstrook met een tuin-architectonische 
vijver (zie ook visie Noordwestelijk Villagebied). Wij vragen ons dan ook af waarom de gemeente de 
bereidheid heeft om het huidige bestemmingsplan open te breken en zo ja, op grond van welke 
overwegingen en argumenten wil zij dit doen? 
 
Het vigerende bestemmingsplan biedt rechtszekerheid voor de burgers en dus ook voor ons als direct 
aanwonenden van het gebied Heuvellaan 50. Wij mogen er daarom toch op vertrouwen dat de 
gemeente het beleid in dit gebied niet op essentiële aspecten zou willen gaan veranderen, zonder 
daarover met ons in dialoog te zijn gegaan. 
 
Om die reden willen wij u graag nogmaals wijzen op een aantal voorwaarden en uitgangspunten in 
het huidige bestemmingsplan (31 maart 2010, Bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk 
Villagebied) waarin ondermeer het volgende is opgenomen: 

- Bescherming van de karakteristieken van het villagebied (te weten in dit gebied onze huizen 
te weten de villa’s van G. Kloppers in samenwerking met De Jong aan Godelindeweg 4 tm 18, 
1894-1895 aangemerkt als beschermd stadsgezicht, p. 21); 

- geen bebouwing op binnenterreinen, binnen de contouren van de parken en langs 
onverharde wegen (p. 25); 

- aan de Heuvellaan is er sprake van een openbare speelvoorziening (p. 32); 
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- het groene karakter van het gebied dient behouden en –zo mogelijk – versterkt te worden 
door verantwoord beheer en voorkoming van verstening van de vele, veelal grote tuinen     
(p. 34); 

- in het bestemmingsplan zijn voorwaarden geformuleerd voor behoud, versterking en 
ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden van dit gebied (p. 35); 

- het behoud van de ecologische infrastructuur wordt heel belangrijk geacht. Voor het leven 
binnen de bebouwde kom zijn de structuurrelaties van het Noordwestelijk Villagebied van 
belang. De meer diffuse tuinstructuren hebben een toeleveringsfunctie voor de stadsdelen 
die armer aan natuur zijn (centrum etc.). Bosflora wordt erg belangrijk gevonden. (p. 42); 

- kenmerkend voor vrijwel het hele Noordwestelijke villagebied zijn de alom aanwezige 
beeldbepalende grote oude bomen. Deze hebben grote landschappelijke en ecologische 
waarde. Een bosvogel als de boomklever is daarvan sterk afhankelijk (p. 45); 

- in de flora en fauna wet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk 
handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben (p. 46); 

- om infiltratievoorzieningen te kunnen aanleggen zijn groenvoorzieningen erg belangrijk       
(p. 52); 

- aan de voorkeursgrenswaarden voor de geluidsbelasting (wet geluidhinder) moet worden 
voldaan. Met de bouw aan de achterkant van onze huizen komt dit wellicht in gevaar; 

- doel van het bestemmingsplan is om ‘’de karakteristieke, met de historie samenhangende 
structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij 
verdere ontwikkeling binnen het gebied’’ (p 68); en 

- de hoofdgebouwen dienen met een kap te worden afgedekt (p. 75). Er dient sprake te zijn 
van verschillende typen woningen (o.b.v. karakteristieke stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarden) en verschillende grootte kavels. Om de groene randen van 
tuinen zoveel als mogelijk in stand te houden en om te voorkomen dat binnenterreinen 
dichtslibben met erfbebouwing zijn afstandsmaten opgenomen (p. 83). 

 
Zoals wij de gemeente reeds eerder hebben bericht (onze brief van 22 okt 2019) is de huidige 
planontwikkeling op meerdere aspecten in strijd met het bestemmingsplan. Het perceel aan de 
Heuvellaan 50 gebied geniet een dubbele bescherming. Het is een beschermd stadsgezicht en er is 
sprake van cultuur- en tuinhistorische waarden. Zoals eerdere gezegd, in de beleidsvisie van het 
Noordwestelijk Villagebied wordt hier ook nog eens expliciet naar verwezen, inclusief de grote 
vijverpartij met ‘’een bijzondere tuin-architectonische waarde.’’  

 
Wij zijn dan ook verbaasd dat de gemeente een positieve grondhouding heeft voor een bouwplan 
waarin deze belangrijke groene zone (inclusief de grote vijverpartij) plaats maakt voor een flink 
aantal woningen, met een uniforme architectonische uitstraling, op (te) kleine kavels, op slechts 8 
meter van onze achtertuinen. Ook wordt het gebied aangetast door een groot verhard bovengronds 
parkeerterrein en bovendien gaan er nog meer bomen verloren, bovenop de reeds meer dan 110 
gekapte bomen met een diameter van > 10cm. Wij kunnen dit niet rijmen met het (groen)beleid en 
met de beschermde (monumentale en stedenbouwkundige) status van het NW Villagebied, zoals dat 
door de gemeente en door het Rijk is vastgesteld. 
  
Wij begrijpen ook niet hoe een dergelijk integraal positief ambtelijk eindadvies tot twee keer toe 
(met zelfs nieuwe eisen vanuit de gemeente!) tot stand heeft kunnen komen met de aantasting van 
het stedenbouwkundig karakter van het gebied. 

  
Graag vernemen wij van u welke argumentatie u thans heeft om zo fundamenteel af te wijken van 
het nog steeds het vigerende bestemmingsplan en van het Beschermde Gezicht? 
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Wij willen met deze brief u nogmaals onze zorgen duidelijk maken. Graag vernemen wij van u op 
korte termijn, welke argumentatie de gemeente Hilversum thans hanteert in haar positieve 
grondhouding om het huidige bestemmingsplan te wijzigen mede op basis van specifiek in deze brief 
genoemde voorwaarden en uitgangspunten van het huidige bestemmingsplan.  
 
Wij zouden graag in overleg treden met de projectontwikkelaar, om met elkaar te komen tot een 
plan dat meer in overeenstemming is met het door de gemeente vastgestelde beleid t.a.v. het 
Beschermende Gezicht van dit NW Villagebied. In dat kader, vragen wij u om de ontwikkelende partij 
op te dragen om in samenspraak met omwonenden, te komen tot een acceptabel plan dat past in de 
stedenbouwkundige en groenstructuur van het NW Villagebied alvorens de voorbereidingen en 
procedures voor de inbreng van een bestemmingsplanwijziging wordt gestart. Een dergelijke 
werkwijze bij een planvorming in een gebied is ook in de lijn van de Omgevingswet zoals de 
gemeente die wil gaan hanteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de direct omwonenden van de Godelindeweg 6 t/m 16 

 
 
 
 
 
 

Hans Huiskes 
Tiana van Grinsven 
 

 
 
 

Cc:  
- Griffie gemeente Hilversum 
- Leden Raadscommissie RO  

 
 


