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VERSLAG BIJEENKOMST – Heuvellaan 50 

8 mei 2020 – MCO Hilversum 

Aanwezigen:  

• Maarten Sakkers (Local) 
• Arie van Loon (Trebbe 

 
• Tiana van Grinsven en Hans Huiskes namens de Stichting Heuvelpark 
• Sophie Keulemans (adviseur Stichting Heuvelpark) 

 

Introductie 

Op 20 februari jl heeft een eerste bijeenkomst (sinds 26 februari 2019) plaatsgevonden tussen 
Local/Trebbe en Tiana van Grinsven en Hans Huiskes, vertegenwoordigers van de direct 
omwonenden van de Godelindeweg 6 t/m 16. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om deze 
vervolgbijeenkomst met elkaar te hebben, waarbij met elkaar nagedacht gaat worden over 
alternatieve ontwerpvarianten voor het terrein aan de Heuvellaan 50. Om die reden hebben Hans en 
Tiana Sophie Keulemans meegenomen naar deze bijeenkomst. Sophie is architect en 
projectontwikkelaar en woont in Hilversum. Vanwege Covid-19 beperkingen heeft de Stichting helaas 
iets meer tijd nodig gehad om haar adviseurs aan te trekken en te mobiliseren waardoor deze 
afspraak 3 weken later dan oorspronkelijk voorzien plaatsvindt.   

Vanuit Local en Trebbe zijn Maarten Sakkers en Arie van Loon aanwezig. Hun architect is niet 
aanwezig.  

De direct omwonenden aan de Godelindeweg 6 tm 16 hebben zich verenigd in Stichting Heuvelpark. 
Deze stichting wordt momenteel opgericht. De Stichting heeft met een aantal professionals gekeken 
naar alternatieve ontwerpvarianten. Daarbij heeft ze op haar eigen kompas moeten varen omdat ze 
het laatste (tweede) positieve eindadvies nog niet heeft ontvangen, ondanks herhaaldelijke 
verzoeken aan de gemeente (en Local/Trebbe). Daarmee is de Stichting dus niet op de hoogte van de 
criteria (ontwerp-paspoort) die de gemeente heeft meegegeven aan Local en mogelijk andere 
specifieke afspraken tussen de gemeente en Local/Trebbe. Basis voor de alternatieve varianten van 
de Stichting vormt dan ook vooralsnog uitsluitend het bestemmingsplan van het Noordwestelijk 
Villagebied en het Visiedocument Noordwestelijk Villagebied.  

Het plan dat op 10 maart jl. tijdens de informatiebijeenkomst is gepresenteerd stuit op ernstige 
bezwaren bij de Stichting Heuvelpark omdat dit onvoldoende rekening houdt met 
stedenbouwkundige en landschappelijke karakteristieken van het landschap. Bovendien stelt de 
Stichting de grote bouwvolumes van kantoren ter discussie, in het licht van huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen (structurele trend naar thuiswerken en aanhoudende krapte op woningmarkt). 
Verder geven Tiana en Hans aan dat ze vanaf nu graag betrokken willen worden bij de planvorming 
en willen meewerken aan een goed plan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige en 
landschappelijke waarden van het plangebied en tevens de belangen van de omwonenden. Tot op 
heden is de Stichting door Local en de gemeente niet betrokken geweest bij de totstandkoming van 
(kaders) van dit en eerdere verkavelingsplannen en wordt de Stichting niet voorzien van informatie 
over de laatste stappen die in dit kader worden gemaakt. Local/Trebbe erkennen de status van de 
Stichting als vertegenwoordiger van meest belanghebbende als omwonenden m.b.t. tot dit project.  
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Status update Local/Trebbe 

Local/Trebben geven aan dat zij een andere definitie van ‘participatie’ hebben. Volgens Arie heeft 
Local/Trebbe zorgvuldig aandacht besteed aan participatie van omwonenden: er zijn 3 
informatiebijeenkomsten geweest. Omwonenden worden netjes en tijdig aangeschreven en alle 
verslagen en presentaties worden openbaar op de website gepubliceerd. De gesprekspartners 
verschillen hierover fundamenteel met elkaar van mening. 

Local/Trebbe zijn al sinds 2016 betrokken bij de Heuvellaan 50 – destijds met voormalig eigenaar 
Syntrus Achmea – waarbij Local/Trebbe een plan heeft gepresenteerd op basis van de gemeente 
kaders (uitgangspunt) van 100% transformatie naar wonen in de bestaande kantoorlocatie. Op basis 
van dit plan wilde Syntrus Achmea uiteindelijk niet meer verkopen. 

In 2017 zijn Local/Trebbe opnieuw uitgenodigd voor een inschrijvingsronde voor de herontwikkeling 
van het terrein – uitganspunt van de gemeente was toen al gewijzigd naar 50% werken, 50% wonen 
en het nieuwe uitgangspunt voor de gemeente dat ze het pand niet meer wilde behouden. Dit heeft 
geleidt tot de aankoop van het perceel door Local/Trebbe in december 2018. Inmiddels is daar door 
de gemeente onlangs in het tweede eindadvies een nieuw criterium aan toegevoegd die bepaald dat 
van de 50% wonen ook de helft middelduur moet zijn.  

Local/Trebbe geeft aan dat in het tweede eindadvies van de gemeente de volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd: 

- 50-50 verhouding werken-wonen 
- 50% van wonen dient middelduur te zijn (max 360k opbrengst / max ca. 950 huur) 
- infrastructuur op het terrein is onderdeel van het ontwikkelplan. Dus dat betekent dat de 

wegen, riolering, afvalophaal etc. in het gebied zal door de bewoners van het gebied zelf 
georganiseerd en betaald moeten gaan worden. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden in de 
vorm van een VvE. De gemeente is hierbij ‘’terugtredend’’.  

Volgens Maarten heeft Local/Trebbe sinds 10 maart een concept bestemmingsplan bij de gemeente 
ingediend waarbij de kaders (zoals m2, woonprogramma, architectonische uitganspunten, etc.) 
inmiddels zijn vastgelegd en waarover Local/Trebbe met de gemeente nu over in gesprek is om 
gezamenlijk steeds meer naar een detail niveau toe te werken op basis waarvan uiteindelijk de regels 
van het bestemmingsplan ingevuld moeten worden. Er is onlangs een eerste reactie gekomen van de 
gemeente die momenteel wordt verwerkt in een nieuwe versie. Er is nog geen officiële (26 weken) 
procedure gestart. 

Makelaars van Local/Trebbe: 

- Van Vulpen (wonen) 
- Castanea (werken) 
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Presentatie alternatieve plan: “Het Heuvelpark” 

De Stichting heeft met de hulp van een aantal professionals een alternatieve plan opgesteld met 
daarin een aantal varianten. De presentatie van deze alternatieve planvarianten geeft een 
samenvatting van de initiële zienswijze en visie van de Stichting t.a.v. een nieuw en een beter in de 
omgeving passend plan voor de herontwikkeling van de Heuvellaan 50. Belangrijke uitgangspunten 
van dit plan zijn dat de grotere volumes aan de Heuvellaan worden gesitueerd; de versnippering op 
het midden van het terrein met ruimte voor de monumentale bomen en de vijverpartij en dat geen 
enkele kavel grenst aan de achtertuinen van de omwonenden aan de drukke Godelindeweg met 
relatief grote voortuinen en kleine achtertuinen. 

Dit plan wordt in deze bijeenkomst aan Local/Trebbe gepresenteerd. Hiervoor wordt een hand out 
uitgedeeld die paginagewijs wordt doorgelopen en toegelicht. Voor de inhoud verwijzen wij naar 
bijgesloten hand out. 

Verhouding wonen - werken 

• Local/Trebbe heeft meerdere malen met de gemeente gesproken over het criterium 50% 
wonen en 50% werken. Uit een door het onderzoeksbureau SteC Groep uitgevoerd 
onderzoek in opdracht van Local/Trebbe naar de behoefte aan werkomgeving in Hilversum 
komt naar voren dat de totale vervangingsvraag naar kantoorruimte in de komende 10 jaar 
in Hilversum slechts 3.000 m2 bedraagt. Deze 3.000 m2 is nu juist het veronderstelde aantal 
m2 op de Heuvellaan 50 en zal daarmee invulling geven aan de volledige toekomstige vraag 
naar alle kantoorruimte in Hilversum in de komende 10 jaar; 

• De gemeente legt dit onderzoek naast zich neer en blijft vasthouden aan haar eis om 
minimaal 50% kantoormassa te ontwikkelen; 

• Gemeente wil bedrijven terughalen naar Hilversum die eerder naar Amsterdam zijn verhuisd 
en men stelt dat de huidige kantoorvoorraad in Hilversum hier niet bij aansluit. Met dit doel 
in het achterhoofd probeert de gemeente nu ruimtelijke ordening in te zetten als middel  
terwijl de gemeente eigenlijk het algehele vestigingsklimaat in Hilversum als stad zou moeten 
verbeteren; 

• Zeker in deze tijden (COVID-19) zal de verplaatsing van kantoor naar thuis om te werken 
structureel zijn met grote gevolgen voor de kantoor-vastgoedmarkt. Tegelijkertijd is er 
aanhoudende krapte op de woningmarkt; 

• Arie geeft aan het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau SteC met ons te willen delen; 
• Locatie is bovendien slecht bereikbaar in het kader van mogelijke kantoorfunctie terwijl 

gemeente stelt dat de bereikbaar van de Heuvellaan 50 juist als goed kwalificeert; 
• Local/Trebbe heeft aangegeven dat ze pas wil bouwen met de kantoorlocatie, zodra er een 

afnemer van de kantoren is ter voorkoming van leegstand. De gemeente wil dit niet; 
• Zeker als de eis van werken vervalt, is er meer ruimte om het gebied goed in te richten qua 

wonen, vinden de gesprekspartners. Gesprekspartners zijn het eens met elkaar dat dit gebied 
schreeuwt om woningen. Nu probeert de gemeente er wonen, werken, middelduur en dure 
woningen op te bouwen, wat een veel te grote diversiteit geeft voor zo’n klein 
‘postzegelplan’; 

• Het opnemen van een flexibel concept naar de toekomst, bijvoorbeeld door opname van een 
wijzigingsbevoegdheid, is niet bespreekbaar voor gemeente; 

• Impliciet optellen van de werkcomponent in wonen-deel bij de werkfunctie is niet 
bespreekbaar voor gemeente; 

• Hele werken vervangen door middelduur is niet bespreekbaar voor gemeente; 
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• Maatschappelijke invulling geven aan werkcomponent (zorgfunctie) is niet bespreekbaar 
voor gemeente; 

• Local/Trebbe hebben meerdere malen het gesprek gevoerd met de gemeente over het 
terrein en de gestelde eisen. Dat heeft tot nu toe tot weinig beweging geleid.  Wethouder 
Voorink (RO) neemt geen standpunt in en verwijst telkens naar de betreffende (extern 
ingehuurde) stedenbouwkundige ambtenaar Fiona Sinoo, die rigide blijft vasthouden aan de 
door de gemeente gestelde criteria. Bij de afdeling economie spreekt Local/Trebbe o.a. met 
Anita Boerkamp, die weer andere belangen nastreeft; 

• De buurtvereniging Trompenberg Zuid heeft eveneens sterk aangedrongen bij de gemeente 
om de eis van 50% werken te laten vallen. De buurtvereniging heeft hier ook nog nul op het 
rekest gekregen. Buurtvereniging heeft zelfs samen met Local/Trebbe in 2019 een gesprek 
hierover met de gemeente gevoerd. 

Betrekken Loogman garage in plan 

• De gesprekspartners concluderen met elkaar dat het voor de toekomst van het gebied een 
unieke kans biedt om het plangebied uit te breiden; 

• Pand staat momenteel te huur voor een buitenproportionele huursom van 120K per jaar; 
• Local/Trebbe heeft de makelaar (ID Makelaars) van de Opel garage benaderd met de vraag 

om in gesprek te kunnen komen met de eigenaar. De betreffende makelaar houdt een 
gesprek met Local/Trebbe af. “Meneer Loogman wil de hoofdprijs”, volgens de makelaar. 
Met een te hoge koopsom is het volgens Local/Trebbe niet rond te rekenen; 

• Er bestaat de indruk dat de eigenaar zelf nadenkt over herontwikkeling van het pand, omdat 
ze met architecten op terrein rondlopen; 

• Op het betreffende Loogman pand zit een vrijstellingsbevoegdheid om de werkbestemming 
te kunnen transformeren naar een mogelijke woonbestemming over meerdere lagen. De 
gemeente zal uiteindelijk het besluit moeten nemen om deze vrijstellingsbevoegdheid te 
verlenen. 

Slotopmerkingen 

• Local/Trebbe geven aan onder de indruk te zijn van de inhoudelijkheid van de presentatie en 
de daarbij aangedragen alternatieven en optimalisatie suggesties; 

• Ze vragen Hans en Tiana of zij ook een doorrekening hebben gemaakt. Dit is nog niet gedaan 
omdat de adviseurs van de Stichting hebben geadviseerd om dit in deze fase nog niet te 
doen, ook omdat het tweede eindadvies van de gemeente nog niet is gedeeld met de 
Stichting. Bovendien wil de Stichting niet op de stoel van de ontwikkelaar gaan zitten; 

• Local/Trebbe gaat het voorliggende plan verder bestuderen en een doorrekening maken; 
• Een vervolgafspraak staat gepland op 29 mei as om 15:00 uur in het MCO in Hilversum.  


