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BETREFT  Eindadvies verzoek om vooronderzoek 

 

 

Geachte

 

Deze vervangt de brief die wij u op 16 juli j.l. toezonden per email. 

 

Op 10 mei 2019 ontvingen wij uw verzoek om vooronderzoek voor een omgevingsvergunning. Het 

vooronderzoek betreft een aanvraag voor de bouw van woningen en werklocaties op het adres 

Heuvellaan 50. 

 

Onderstaand hebben wij de resultaten van de beoordeling voor u samengevat. 

 

Bestemmingsplan 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied’. Het perceel 

Heuvellaan 50 heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Kantoordoeleinden’ (artikel 14), met de 

medebestemmingen ‘Beschermd stadsgezicht’ (artikel 6) en ‘Archeologisch waardevol gebied’ (artikel 

8). Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan. Volgens artikel 14 is wonen niet toegestaan.  

 

Wij hebben een positieve grondhouding over het plan, met als aandachtspunt dat het parkeren moet 

worden opgelost. Ook kunnen de te verkennen cultuurhistorische waarden en de eventueel aanwezige 

natuurwaarden nog van invloed zijn op de invulling van het plan. Verder verzoeken wij u om de 

omgeving te betrekken in het vervolgproces, waar de gemeente ook aan deelneemt. 

 

Motivering  

Uit de omgeving van de locatie, met name van omwonenden, komen duidelijke signalen dat een 

invulling met 100% werken niet gewenst is, vanwege de sociale veiligheid in de avonduren en pieken 

in verkeerstromen.  

Tegelijkertijd is een invulling met werken wel belangrijk om in voldoende werkgelegenheid te 

voorzien. In het coalitieakkoord 2018-2022 geeft het college aan dat er voldoende werklocaties 

moeten blijven. Vanuit daar is het college kritisch op het omzetten van bestaande werklocaties naar 

andere functies. In beginsel verlenen we geen medewerking meer aan transformaties van informele 

werklocaties (zoals kantoorvilla’s) op locaties met een goed economisch toekomstperspectief. Het 

economisch toekomstperspectief voor kantoorvillalocaties wordt bepaald aan de hand van de ligging 

ten opzichte van andere villa’s en kantoren (clustering), de bereikbaarheid en de zichtbaarheid, de 

nabijheid van centrumvoorzieningen. De locatie Heuvellaan 50 heeft zich bewezen als werklocatie. De 

locatie heeft economisch perspectief en daarom zijn we terughoudend als het gaat om transformatie 

naar wonen. De nabijheid van het MCO en andere kantoorvilla’s en de goede bereikbaarheid van de 

locatie zijn succesfactoren. Er is veel vraag naar kantoren. We zien de afgelopen jaren, ook door 

transformaties uit het verleden, de leegstand richting frictieleegstand lopen (11% kantorenleegstand in 

http://www.hilversum.nl/


 

2018). Deze leegstand betreft voornamelijk de meer monofunctionele kantoorlocaties. Verwacht wordt 

dat de markt voor dit segment kantoorlocaties de komende tijd verder in evenwicht komt. We hebben 

te weinig ruimte om groeiende bedrijven of bedrijven die willen verplaatsen in Hilversum te 

faciliteren. Momenteel zijn er diverse bedrijven / organisaties met een concrete ruimtevraag die we 

niet kunnen huisvesten. Het gaat hierbij om (kantoor)werkgelegenheid voor kennisintensieve 

bedrijven in o.a. de mediasector. We zien dat met name de behoefte aan ruimtes tussen 300 – 800 m2 

hoog is, in verschillende sectoren. Om deze reden is het niet gewenst om dit gebied in te vullen met 

een programma dat voor 100% bestaat uit wonen. 

 

In de voorgestelde opzet wordt een verouderd kantoorpand gesloopt en in kleinere eenheden 

teruggebouwd. De voorgestelde bouwvorm van kleinere bouwmassa’s in dit gebied is positief. Ook 

wordt de gewijzigde verkaveling gewaardeerd, waarbij de woningen op een grotere afstand van de 

woningen aan de Godelindeweg worden gesitueerd, naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst. De 

combinatie met de toevoeging van woningen verbetert de sociale veiligheid en spreiding van verkeer 

over de dag. Qua functieverdeling dient minimaal 50% van de bebouwing te worden ingevuld voor 

kantoor/werkgelegenheid. De rest mag voor wonen worden gebruikt. Het voorgestelde woon-

werkconcept, waarbij een bedrijf aan huis met meer dan 1 fte mogelijk is, is passend op deze locatie. 

 

Wat betreft het woningbouwprogramma is het wenselijk om aan te sluiten bij de Woonvisie. Hierin 

hebben sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen prioriteit bij het invullen van de 

woonopgaven. Gemeentebrede richtlijn bij nieuwe ontwikkelingen is 1/3 van de woningen in de 

sociale categorie en 50% in de middeldure categorie (koop/huur). Bij kleinere ontwikkelingen, en 

afhankelijk van het programma, is dit niet overal haalbaar. De zogenaamde kwadrantwoningen kunnen 

een invulling zijn van het middeldure segment. Van belang daarbij is dat iedere woning een eigen 

buitenruimte heeft, zoals ook in het ingediende voorstel sprake van is. Er is behoefte aan meer 

duidelijkheid over de aantallen en prijsklasse van dit type woning, voordat hier definitief over 

geadviseerd kan worden. Wij gaan graag met u in gesprek over wat de mogelijkheden zijn om bij te 

dragen aan de ambities uit de Woonvisie.   

 

Hoewel de verkaveling nog niet vastligt, is het ingediende schetsplan wel als uitgangspunt gehanteerd 

voor de toets aan parkeren. Het voorgestelde bouwplan behelst het slopen van bestaande bebouwing 

en het creëren van 3.280 m² bvo kantoor en 16 woningen (als 2-onder-1 kap). De parkeervraag neemt 

overdag af als gevolg van een minder grote oppervlakte kantoorruimte. Omdat sprake is van sloop en 

nieuwbouw geldt geen historische verrekening en moet de totale parkeervraag worden opgelost. Voor 

het kantoordeel zouden dit 67 parkeerplaatsen moeten zijn. Op eigen terrein liggen 35 parkeerplaatsen 

ten behoeve van het kantoor. Dit zijn er te weinig. De parkeerplaatsen bij de 2-onder-1 kapwoningen 

liggen achter elkaar en kunnen daardoor niet volledig worden meegerekend. Dit lijkt wel oplosbaar op 

de kavels zelf.  

Vanwege de regels voor sloop en nieuwbouw wordt niet voldaan aan parkeren. Het uitgangspunt is dat 

de parkeerbehoefte van het plan op het eigen perceel wordt opgelost.  

 

De Visie Noordwestelijk Villagebied 2002 kent aan het gebied Trompenberg Zuid, waar de 

projectlocatie in is gelegen, hoge cultuurhistorische, tuinhistorische, landschappelijke, architectonische 

en stedenbouwkundige waarden toe. De visie is de grondlegger voor het vigerende bestemmingsplan 

en voor de aanwijzing van het gebied als beschermd gezicht. Het is de wens dat de historische 

gelaagdheid van het Noordwestelijk Villagebied zichtbaar blijft. Historische lijnen en plekken dienen 

waar mogelijk hersteld te worden. Momenteel wordt gewerkt aan een cultuurhistorische verkenning 

voor de projectlocatie, waar de beleidsadviseur cultureel erfgoed bij betrokken wordt. We zien de 

uitkomsten van deze verkenning graag in het definitieve plan verwerkt.  

 

Op dit moment is er onvoldoende informatie over de aanwezige natuurwaarden om 

inrichtingsvarianten te kunnen beoordelen op hun landschappelijke kwaliteiten, dan wel 

tekortkomingen. De bomen op het terrein zijn wel in beeld gebracht en de varianten zijn opgezet 

vanuit het oogpunt van behoud van de als waardevol gekwalificeerde bomen. Bij definitieve 

verkaveling moet rekening worden gehouden met de aanwezige landschaps- en natuurwaarden. De 

laatste variant in het rapport, met een scheiding van wonen en kantoren, heeft vanuit landschappelijk 

oogpunt de voorkeur omdat het zich qua ruimtelijke verdeling beter voegt in de omgeving. 

 



 

De bestaande bebouwing aan de Heuvellaan 50 is een latere invulling in Trompenburg-Zuid en het 

grotere gebouw voldoet niet aan het gewenste bebouwingsbeeld van het Noordwestelijk Villagebied.  

Het plan wijkt af van een eerder ingediend plan, maar in opzet blijft het gelijkwaardig. Vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt is deze ontwikkeling een verbetering ten opzichte van de bestaande 

situatie. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn geformuleerd in artikel 10 van het huidige 

bestemmingplan. Tevens is de stedenbouwkundige visie voor het Noordwestelijk Villagebied 

richtinggevend. Het gaat over het herstellen van de groenstructuur en het terugbrengen van de ‘kleine 

korrel’ in de vorm van villa’s. Bebouwing dient een hoge mate van individuele uitstraling te hebben en 

ondergeschikt te zijn aan de ruimtelijke karakteristieken van bebouwing en buitenruimte. De 

bestaande landschappelijke situatie is in het oorspronkelijke ontwerp benut door gebruik te maken van 

hoogteverschillen. De stedenbouwkundige structuur is in landschapsstijl ontworpen en bestaat uit 

gebogen wegen, zonder een duidelijke hiërarchie of structuur.  

Zowel stedenbouwkundig als landschappelijk biedt het plan voldoende houvast om hier een positief 

oordeel over te kunnen geven. Verdere verdichting is echter niet wenselijk. 

 

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt over de behandeling van uw aanvraag, kunt u bellen met via 

telefoonnummer 14035. U kunt ook e-mailen naa Wilt u het 

registratienummer bij de hand houden? Hierdoor kunnen wij u vlot van dienst zijn. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

Medewerker afdeling Publiekszaken, 

 

 

 

 

 

 

 





ADVIESAANVRAAG Omgevingsteam DD. 06 januari 2020  
 

Door:    

Aanvraagnummer:  602996 

 

Betreft:   nieuwbouw kantoor en woningen 

Locatie:   Heuvellaan 50 Hilversum 

 

Datum ingekomen:  20-12-2019 

Fatale Datum:  ____ 

 

Aanvraag is:  Vooronderzoek 

 

Andere gevraagde Parkeren, aanleggen  

activiteiten: 

 

Kenmerken:  

Beschermd monument: NEE 

Beschermd stadsgezicht: JA 

Participatie geweest: JA 

Zijn er zienswijzen etc. ingediend: NEE 

(Mogelijk) aandachtsdossier: JA 

Adviesvraag n.a.v. vooronderzoek: JA, NAMELIJK ZAAKNR 545573 

Vigerend bestemmingsplan: Noordwestelijk Villagebied Herziening 

Bestemming en artikel: Kantoor, artikel 14 en 11 

Medebestemming en artikel: Beschermd stadsgezicht, artikel 6 en 7 

Deelgebied II 

Archeologisch waardevol gebied II 

Omschrijving strijdigheid + artikel: Wonen is in strijd met de bestemming kantoor, artikel 14 lid 

1  

De woningen die gepland zijn vallen buiten het bouwvlak, 

artikel 11 lid 1. 

Afwijken mogelijk + artikel: Artikel 12 lid 1 sub a onder 3˚ 

(Voor)Ontwerp 

bestemmingsplan/voorbereidingsbesluit 

- 

 

Adviesvraag:  

 

Wilt u medewerking verlenen aan het bouwen van drie kantoorgebouwen, 12 kwadrantwoningen, 12 

twee-onder-een-kap woningen, met bijbehorend 105 parkeerplaatsen middels het voeren van een 

buitenplanse  afwijkingsprocedure (artikel 12 lid 1 sub a onder 3˚) van het vigerende 

bestemmingsplan?   

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

Advies Omgevingsteam 30 juli 2019 

 

Heuvellaan 50   NW Villagebied  545573 

Onderwerp: Vooronderzoek. Slopen (Vara)gebouw en nieuwbouw 16 

woningen en 4 kantoorvilla`s. 

Vraag: Op 10 oktober 2017 en 9 juli 2019 is over een dergelijk plan negatief 

geadviseerd. Het nu voorliggende aangepaste plan is nog steeds in strijd met 

de bestemming kantoordoeleinden van het bestemmingsplan. Meewerken? 

Procedure: Artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2. 

Conclusie: Positieve grondhouding, met als aandachtspunt dat het parkeren 

moet worden opgelost. Ook kunnen de te verkennen cultuurhistorische 

waarden en de evt. aanwezige natuurwaarden nog van invloed zijn op de 

invulling van het plan. Verder verzoeken wij u om de omgeving te betrekken 

in het vervolgproces, waar de gemeente ook aan deelneemt. 

Motivering:  

https://www.google.nl/maps/place/Heuvellaan+50,+1217+JN+Hilversum/@52.2332159,5.1622966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66b58c8bb183b:0xfda80f61754eb6d0!8m2!3d52.2332126!4d5.1644853


Uit de omgeving van de locatie, met name van omwonenden, komen 

duidelijke signalen dat een invulling met 100% werken niet gewenst is, 

vanwege de sociale veiligheid in de avonduren en pieken in verkeerstromen.  

Tegelijkertijd is een invulling met werken wel belangrijk om in voldoende 

werkgelegenheid te voorzien. In het coalitieakkoord 2018-2022 geeft het 

college aan dat er voldoende werklocaties moeten blijven. Vanuit daar is het 

college kritisch op het omzetten van bestaande werklocaties naar andere 

functies. In beginsel verlenen we geen medewerking meer aan transformaties 

van informele werklocaties (zoals kantoorvilla’s) op locaties met een goed 

economisch toekomstperspectief. Het economisch toekomstperspectief voor 

kantoorvillalocaties wordt bepaald aan de hand van de ligging ten opzichte 

van andere villa’s en kantoren (clustering), de bereikbaarheid en de 

zichtbaarheid, de nabijheid van centrumvoorzieningen. De locatie Heuvellaan 

50 heeft zich bewezen als werklocatie. De locatie heeft economisch 

perspectief en daarom zijn we terughoudend als het gaat om transformatie 

naar wonen. De nabijheid van het MCO en andere kantoorvilla’s en de goede 

bereikbaarheid van de locatie zijn succesfactoren. Er is veel vraag naar 

kantoren. We zien de afgelopen jaren, ook door transformaties uit het 

verleden, de leegstand richting frictieleegstand lopen (11% kantorenleegstand 

in 2018). Deze leegstand betreft voornamelijk de meer monofunctionele 

kantoorlocaties. Verwacht wordt dat de markt voor dit segment 

kantoorlocaties de komende tijd verder in evenwicht komt. We hebben te 

weinig ruimte om groeiende bedrijven of bedrijven die willen verplaatsen in 

Hilversum te faciliteren. Momenteel zijn er diverse bedrijven / organisaties 

met een concrete ruimtevraag die we niet kunnen huisvesten. Het gaat hierbij 

om (kantoor)werkgelegenheid voor kennisintensieve bedrijven in o.a. de 

mediasector. We zien dat met name de behoefte aan ruimtes tussen 300 – 

800 m2 hoog is, in verschillende sectoren. Om deze reden is het niet gewenst 

om dit gebied in te vullen met een programma dat voor 100% bestaat uit 

wonen. 

 

In de voorgestelde opzet wordt een verouderd kantoorpand gesloopt en in 

kleinere eenheden teruggebouwd. De voorgestelde bouwvorm van kleinere 

bouwmassa’s in dit gebied is positief. Ook wordt de gewijzigde verkaveling 

gewaardeerd, waarbij de woningen op een grotere afstand van de woningen 

aan de Godelindeweg worden gesitueerd, naar aanleiding van de 

bewonersbijeenkomst. De combinatie met de toevoeging van woningen 

verbetert de sociale veiligheid en spreiding van verkeer over de dag. Qua 

functieverdeling dient minimaal 50% van de bebouwing te worden ingevuld 

voor kantoor/werkgelegenheid. De rest mag voor wonen worden gebruikt. 

Het voorgestelde woon-werkconcept, waarbij een bedrijf aan huis met meer 

dan 1 fte mogelijk is, is passend op deze locatie. 

 

Wat betreft het woningbouwprogramma is het wenselijk om aan te sluiten bij 

de Woonvisie. Hierin hebben sociale huurwoningen en middeldure 

huurwoningen prioriteit bij het invullen van de woonopgaven. 

Gemeentebrede richtlijn bij nieuwe ontwikkelingen is 1/3 van de woningen in 

de sociale categorie en 50% in de middeldure categorie (koop/huur). Bij 



kleinere ontwikkelingen, en afhankelijk van het programma, is dit niet overal 

haalbaar. De zogenaamde kwadrantwoningen kunnen een invulling zijn van 

het middeldure segment. Van belang daarbij is dat iedere woning een eigen 

buitenruimte heeft, zoals ook in het ingediende voorstel sprake van is. Er is 

behoefte aan meer duidelijkheid over de aantallen en prijsklasse van dit type 

woning, voordat hier definitief over geadviseerd kan worden. Wij gaan graag 

met u in gesprek over wat de mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de 

ambities uit de Woonvisie.   

 

Hoewel de verkaveling nog niet vastligt, is het ingediende schetsplan wel als 

uitgangspunt gehanteerd voor de toets aan parkeren. Het voorgestelde 

bouwplan behelst het slopen van bestaande bebouwing en het creëren van 

3.280 m² bvo kantoor en 16 woningen (als 2-onder-1 kap). De parkeervraag 

neemt overdag af als gevolg van een minder grote oppervlakte 

kantoorruimte. Omdat sprake is van sloop en nieuwbouw geldt geen 

historische verrekening en moet de totale parkeervraag worden opgelost. 

Voor het kantoordeel zouden dit 67 parkeerplaatsen moeten zijn. Op eigen 

terrein liggen 35 parkeerplaatsen ten behoeve van het kantoor. Dit zijn er te 

weinig. De parkeerplaatsen bij de 2-onder-1 kapwoningen liggen achter elkaar 

en kunnen daardoor niet volledig worden meegerekend. Dit lijkt wel 

oplosbaar op de kavels zelf.  

Vanwege de regels voor sloop en nieuwbouw wordt niet voldaan aan 

parkeren. Het uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte van het plan op het 

eigen perceel wordt opgelost.  

 

De Visie Noordwestelijk Villagebied 2002 kent aan het gebied Trompenberg 

Zuid, waar de projectlocatie in is gelegen, hoge cultuurhistorische, 

tuinhistorische, landschappelijke, architectonische en stedenbouwkundige 

waarden toe. De visie is de grondlegger voor het vigerende bestemmingsplan 

en voor de aanwijzing van het gebied als beschermd gezicht. Het is de wens 

dat de historische gelaagdheid van het Noordwestelijk Villagebied zichtbaar 

blijft. Historische lijnen en plekken dienen waar mogelijk hersteld te worden. 

Momenteel wordt gewerkt aan een cultuurhistorische verkenning voor de 

projectlocatie, waar de beleidsadviseur cultureel erfgoed bij betrokken wordt. 

We zien de uitkomsten van deze verkenning graag in het definitieve plan 

verwerkt.  

 

Op dit moment is er onvoldoende informatie over de aanwezige 

natuurwaarden om inrichtingsvarianten te kunnen beoordelen op hun 

landschappelijke kwaliteiten, dan wel tekortkomingen. De bomen op het 

terrein zijn wel in beeld gebracht en de varianten zijn opgezet vanuit het 

oogpunt van behoud van de als waardevol gekwalificeerde bomen. Bij 

definitieve verkaveling moet rekening worden gehouden met de aanwezige 

landschaps- en natuurwaarden. De laatste variant in het rapport, met een 

scheiding van wonen en kantoren, heeft vanuit landschappelijk oogpunt de 

voorkeur omdat het zich qua ruimtelijke verdeling beter voegt in de 

omgeving. 

 



De bestaande bebouwing aan de Heuvellaan 50 is een latere invulling in 

Trompenburg-Zuid en het grotere gebouw voldoet niet aan het gewenste 

bebouwingsbeeld van het Noordwestelijk Villagebied.  

Het plan wijkt af van een eerder ingediend plan, maar in opzet blijft het 

gelijkwaardig. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is deze ontwikkeling een 

verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. De stedenbouwkundige 

randvoorwaarden zijn geformuleerd in artikel 10 van het huidige 

bestemmingplan. Tevens is de stedenbouwkundige visie voor het 

Noordwestelijk Villagebied richtinggevend. Het gaat over het herstellen van 

de groenstructuur en het terugbrengen van de ‘kleine korrel’ in de vorm van  

villa’s. Bebouwing dient een hoge mate van individuele uitstraling te hebben 

en ondergeschikt te zijn aan de ruimtelijke karakteristieken van bebouwing en  

 

buitenruimte. De bestaande landschappelijke situatie is in het oorspronkelijke 

ontwerp benut door gebruik te maken van hoogteverschillen. De 

stedenbouwkundige structuur is in landschapsstijl ontworpen en bestaat uit 

gebogen wegen, zonder een duidelijke hiërarchie of structuur.  

Zowel stedenbouwkundig als landschappelijk biedt het plan voldoende 

houvast om hier een positief oordeel over te kunnen geven. Verdere 

verdichting is echter niet wenselijk. 

 

 

 

 



Bijlage 4: Parkeerstaat Heuvellaan 

 

Parkeernorm

Functie # norm bezoekers totaal

Wonen - koop, 2^kap 12 2,1 0,3 25

Wonen - koop, tussen/hoek 12 1,9 0,3 23

Werken - kantoren zonder baliefunctie 2.780 2,05 5% 57

Totaal 105

Aantal parkeerplaatsen inclusief dubbelgebruik
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Woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

Woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

Kantoor/Bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Aantal: totaal

Woningen bewoners 20 20 37 33 41 24 33 29 41

Woningen bezoekers 1 1 6 5 0 4 7 5 7

Kantoor/Bedrijven 57 57 3 3 0 0 0 0 57

Totaal 78 79 45 41 41 29 40 34 105



 

  

 

 

 

 
 

Onderwerp 

Voortgang herontwikkeling Heuvellaan 50 

Datum 

20 december 2019 

 

Beste omwonende,  

 

Precies een jaar geleden zijn Local en Trebbe eigenaar geworden van het leegstaande VARA-

kantoorpand aan Heuvellaan 50. In voorgaand bericht (29 juli 2019) hebben we gesteld dat we na de 

zomer weer bij u terug zouden komen met meer informatie. Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt. 

In deze brief lichten we graag de voortgang van de laatste maanden toe.  

 

Op 29 juli 2019 hebben wij van de gemeente een positief eindadvies ontvangen inzake het 

vooronderzoek. De gemeente staat in grote lijnen positief  tegenover de voorgestelde 

bestemmingsplanwijziging.  Het plan is om het huidige, leegstaande kantoorgebouw te slopen en een 

nieuw woon-werkprograma terug te bengen in kleinere volumes. Daarmee sluit de invulling  beter aan 

op de omgeving. De gemeente Hilversum heeft een aantal aandachtspunten meegegeven, waaronder 

de wens om ook middeldure woningen toe te voegen. 

In de afgelopen maanden spraken wij met de gemeente over de verschillende functies binnen het 

plangebied. Daarnaast zijn wij gestart met een cultuurhistorische verkenning van de locatie. Deze 

verkenning brengt de mogelijk aanwezige cultuurhistorische waarden op het terrein in kaart en dient 

als inspiratie voor de verdere ontwerpopgave.  

 

Gezien de lopende gesprekken met de gemeente inzake het programma en het cultuurhistorische 

onderzoek is er nog geen vervolg gegeven aan het ontwerpproces. We verwachten het ontwerpproces 

in het begin van het nieuwe jaar weer op te kunnen pakken. We nodigen u dan graag weer uit voor een 

nieuwe participatieavond waarbij wij aandacht zullen geven aan o.a. het programma, het ontwerp en 

het verdere proces.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Villa Heuvel B.V. 

 

 

Aan 

Adres  

Postcode  
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Reactie besliskamer  

Inleiding 
In de afgelopen maanden heeft Villa Heuvel B.V., eigenaar van Heuvellaan 

50, twee vooronderzoeken ingediend inzake de herontwikkeling van 

Heuvellaan 50 te Hilversum. Op 10 mei 2019 is het laatste vooronderzoek 

ingediend waarop de Gemeente Hilversum op 29 juli 2019 haar eindadvies 

heeft gegeven (Bijlage 1). Het eindadvies van Gemeente Hilversum luidt als 

volgt: 

“Wij hebben een positieve grondhouding over het plan, met als 

aandachtspunten dat het parkeren moet worden opgelost. Ook kunnen de 

te verkennen cultuurhistorische waarden en de eventueel aanwezige 

natuurwaarden nog van invloed zijn op de invulling van het plan. Verder 

verzoeken wij u om de omgeving te betrekken in het vervolgproces.” 

Daarnaast wordt in de motivatie van de Gemeente Hilversum een aantal 

aanvullende aandachtspunten genoemd met betrekking tot het 

programma, parkeren, cultuurhistorie en participatie. Met dit document 

willen wij laten zien dat de aandachtspunten (ruimtelijk) zijn op te lossen. 

Naar aanleiding van het eindadvies met o.a. bovenstaande 

aandachtspunten, is er afgelopen weken overleg geweest met de 

ambtelijke organisatie om gezamenlijk te komen tot een programmatische 

invulling die voldoet aan de verschillende wensen en eisen van Gemeente 

Hilversum en past binnen de ontwikkelopgave. Belangrijke 

aandachtspunten is de verdeling tussen de functies werken, wonen 

middelduur en wonen vrije sector. Wij zijn gekomen tot een ruimtelijke en 

programmatische invulling die volgens ons past binnen de wensen en eisen 

van de Gemeente Hilversum en past binnen de bestaande structuren van 

de omgeving. Daarbij merken wij op dat het gaat om een eerste 

stedenbouwkundige opzet en bedoeld is als reactie op het eindadvies van  

29 juli 2019. Hierbij is nog geen aandacht besteed aan de architectonische 

uitstraling en moeten wij nog starten met het daadwerkelijke ontwerp. De 

komende weken gaan wij aan de slag met de stedenbouwkundige en 

architectonische uitwerking en de participatie met de omgeving. Figuur 1 

is de verkaveling zoals opgenomen in het Vooronderzoek van 10 mei 2019.  

  

Figuur 1: Verkavelingsstudie vooronderzoek 10 mei 2019 

Vraag: Villa Heuvel B.V. vraagt de Besliskamer of zij positief kan 

adviseren over de aangepaste voorstellen inzake de aandachtspunten 

uit het Eindadvies d.d. 29 juli 2019. Onderstaand is per onderdeel een 

toelichting gegeven op de aandachtspunten uit het eindadvies van 29 

juli jl.  
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Programma 
In het eindadvies van 27 juli 2019 heeft de gemeente een aantal eisen en 

wensen met betrekking tot het programma neergelegd: 

- De wens om 50% van het programma als functie ‘werken’ te 

bestemmen  

- De wens om het woonprogramma aan te laten sluiten bij de 

Woonvisie en daarmee 50% van het aantal woningen in de 

middeldure categorie (koop/huur) te scharen 

De afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met verschillende 

afdelingen van de ambtelijke organisatie (o.a. wonen en stedenbouw) over 

de juiste verhoudingen van de verschillende functies binnen het 

programma. De functies die nu worden voorgesteld in het plan zijn:  

- Werken: De gemeente heeft vroegtijdig haar wens uitgesproken 

om een deel van de functie ‘werken’ te behouden op de locatie. 

Deze wens is verwerkt in het plan door middel van de toepassing 

van werkvilla’s en een groter kantoorvolume.  

- Wonen middelduur: De gemeente heeft in het eindadvies van 29 

juli 2019 de wens uitgesproken om 50% van het aantal woningen 

in het plan in de categorie middelduur te laten vallen. Villa Heuvel 

heeft aangegeven in het eerdere vooronderzoek een aantal 

volumes als kwadrantwoningen te onderzoeken. Dit is een product 

dat past binnen de eisen van de gemeente die worden gesteld aan 

middeldure koop/huur (Woonvisie). Dit past daarnaast ook binnen 

de uitstraling van een villa/twee-onder-een-kap woning in het 

groen. 

- Wonen vrije sector: Het uitgangspunt voor de herontwikkeling is 

het terugbrengen van de korrelgrootte die past binnen het gebied. 

Qua typologie gaan wij uit van twee-onder-een-kap woningen. 

Aangepast programma 

De gemeente geeft aan vast te willen houden aan de wens om 50% van het 

aantal woningen in de categorie middelduur te realiseren. Om die eis te 

halen én het perceel niet verder te verdichten is ons voorstel om een 

kantoorvilla in te ruilen voor een kwadrantwoning. Daarmee wordt voldaan 

aan de wens om het woonprogramma in evenwicht te brengen (50% 

middelduur en 50% vrije sector). Het voorgestelde indicatieve programma 

is als volgt:   

 

Stedenbouwkundig plan 
In de visie Noordwestelijk Villagebied worden de stedenbouwkundige 

invulling en architectuur van Trompenberg besproken. “Trompenberg 

kenmerkt zich door een mix van historische en recentere gebouwen in 

verschillende bouwstijlen. Er komen vrijstaande en twee-onder-een-kap 

villa’s voor, evenals grootschalige bebouwing en appartementenblokken. 

De villa’s zijn opgebouwd uit een of twee lagen met een kap. De 

grootschalige bebouwing en de appartementenblokken hebben een 

opbouw van maximaal drie lagen met een kap op vierlagen met een plat 

dak”. 

Programma:  Aantal  Opp. (m2 BVO) Totaal (m2 BVO) 

Kantoor 1  1.780 1.780 
Kantoorvilla  2 500 1.000 

Subtotaal werken   2.780 

    
Wonen middelduur 12 105 1.260 
Wonen vrije sector  12 210 2.520 

Subtotaal wonen   3.780 

Totaal    6.560 



3 
 

Kern van de herontwikkeling is het opbreken van het huidige volume in 

kleinere volumes en deze te verdelen over de kavel. Dit resulteert in een 

ruimtelijke schuifpuzzel, waarbij het uitgangspunt steeds de beste 

aansluiting met de omgeving is. De voorgestelde oplossing bestaat uit 12 

vrijstaande volumes, waarbij voor het wonen wordt uitgegaan van 2 lagen 

met een kap. Om voldoende ruimte te creëren tussen de volumes stellen 

wij voor om één groter kantoorvolume te realiseren. We maken hierbij 

gebruik van de huidige maximale bouwhoogte (4 lagen) in het 

bestemmingsplan bij het werkprogramma. 

Door dit volume in de noordwestelijke hoek te plaatsen volgt en 

accentueert deze het natuurlijke hoogteverschil in het ensemble langs de 

Heuvellaan. Deze opgaande lijn werkt uiteindelijk verder door naar de 

monumentale watertoren op de top van de Trompenberg. Dit principe is 

zichtbaar in doorsnede hieronder (zie Bijlage 2 voor een grotere versie). In 

de verdere uitwerking wordt bekeken hoe het volume ook in zijn 

architectonische uitstraling het best kan worden ingepast. Dit zien wij als 

verdere ontwerpopgave. 

 

Het kantoorvolume is daarnaast evenwijdig aan de rest van de volumes aan 

de Heuvellaan gepositioneerd. Hierdoor wordt het historische aanzicht en 

ritme van bebouwing aan de Heuvellaan hersteld. 

Aangepast stedenbouwkundig model 

Figuur 2 is de aangepaste verkaveling naar aanleiding van de 

aandachtspunten uit het eindadvies en de gesprekken met de Gemeente 

Hilversum (zie Bijlage 3 voor de volledige grootte). Hierbij zijn aan de 

rechterzijde de twee-onder-een-kap woningen gesitueerd, in het midden 

de kwadrantwoningen en de kantoorvilla´s en aan de linkerkant het 

kantoor. In de huidige situatie wordt de Heuvellaan gekenmerkt door de 

stenige uitstraling en het ontbreken van het karakteristieke beeld van de 

groene slingerende weg voor de rest van het gebied. Om die reden is 

ervoor gekozen om de nieuwe bebouwing meer afstand te geven van de 

straat en daarmee meer ruimte te bieden voor een groene aansluiting op 

de Heuvellaan. Het parkeren is, zoals in de huidige situatie, op eigen kavel 

opgelost. Het benodigd aantal parkeerplaatsen (zie volgende punt) is 

ingetekend op de locatie. De architectonische uitwerking en 

landschappelijke inpassing hiervan zal de komende tijd onderdeel zijn van 

de ontwerpopgave.  

Figuur 2: Verkavelingsstudie nieuwe versie dec. 2019 
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Parkeren 
Één van de aandachtspunten uit het eindadvies is dat het aantal 

parkeerplaatsen niet volgens de norm was opgenomen. Het uitgangspunt 

in de planontwikkeling is dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt 

opgelost. In de nieuwe verkavelingstekening hebben wij rekening 

gehouden met de geldende parkeernorm. Bijlage 4 geeft de 

parkeerberekening weer. In de parkeerberekening gaan wij ervan uit dat 

de projectlocatie valt onder het gebied “Rest”. Voor de verschillende 

functies gaan wij uit van de volgende normen: 

 

In het plan gaan wij uit van dubbelgebruik. Hiervoor maken wij gebruik 

van de aanwezigheidspercentages van de CROW en toegepast in Bijlage 4.  

Uit de parkeerbalans blijkt dat totaal 105 parkeerplaatsen nodig zijn. Door 

middel van dubbelgebruik kan dit aantal worden teruggebracht naar 80 

parkeerplaatsen. Deze zijn ingetekend in het nieuwe stedenbouwkundig 

model. 

Cultuurhistorie 
Het perceel Heuvellaan 50 ligt in een gebied met aanduiding beschermd 

stadsgezicht. Daarom is in de initiatieffase extra aandacht vereist voor het 

in kaart brengen van de aanwezige cultuurhistorische waarden en de 

ruimtelijke voorschriften waaronder ontwikkeld kan worden. Er is dan ook 

specifiek overleg geweest met de beleidsadviseur Cultuur en Erfgoed van 

de Gemeente Hilversum (Hanneke Masselink-Duits).  

Het vigerende bestemmingsplan is opgesteld om recht te doen aan de 

oorspronkelijke ontwikkelperiode van Trompenberg tussen 1850 en 1960 

en om de ontstane schade aan de ruimtelijke kwaliteit na deze periode te 

herstellen. Historische lijnen en plekken dienen bijvoorbeeld zoveel 

mogelijk te worden hersteld. Er is daarom een cultuurhistorische 

verkenning uitgevoerd. Deze verkenning is tweeledig: 1) een analyse van 

de specifieke cultuurhistorische waarden op het terrein en de directe 

omgeving en 2) een inspiratiegids en richtlijn voor ontwerpkeuzes voor de 

herontwikkeling.  

De voornaamste punten uit deze verkenning zijn als volgt: 

Huidige situatie 

Het huidige kantoorgebouw en parkeerplaatsen zijn zowel in functie, 

grootte als uitstraling een bedreiging voor de cultuurhistorische waarde 

van Trompenberg (Visie Noordwestelijk Villagebied). In het 

bestemmingsplan wordt voorgeschreven dat bij herontwikkeling dergelijke 

grote volumes moeten worden teruggebracht tot kleinere volumes 

vrijstaand in het groen. In de bestemmingsplanwijziging wordt 

teruggegrepen op deze ambitie en worden de voorschriften voor 

bestaande (woning)bouw zoveel mogelijk gevolgd. 

Tuin en vijver 

De tuin en de vijver achter Heuvellaan 50 worden genoemd in de visie 

Noordwestelijk Villagebied en aangeduid als een relict van een 

landschappelijke tuin. Dit blijkt echter onjuist: het terrein was tot de jaren 

80 versnipperd in eigendom en werd gedeeltelijk tot aan de achterkant als 

parkeerterrein gebruikt. Landschapsarchitect Haver en Droeze heeft het 

ontwerp van de kantoortuin in 1988 gemaakt. Zij hebben voor de bouw van 

het VARA-kantoor in 1988 een geheel nieuw tuinontwerp gemaakt welke 

aansluit bij het ontwerp van het VARA-kantoor. De tuin is nog aanwezig 

maar is in matige staat als gevolg van jaren beperkt onderhoud.  

Programma:  Parkeernorm Norm 

Kantoor zonder balie  2.05 Per 100 m2 BVO 
Wonen middelduur  1.80 Per woning 
Wonen vrijesector duur  2.10  Per woning  
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Onderdeel van het ontwerp zijn de vijver en de hoogteverschillen op het 

terrein. Zowel de hoogteverschillen als de vijver zijn ontworpen vanuit de 

wens om een gesloten grondbalans te houden tijdens de ontwikkeling in 

1988. In 1988 stonden er 3 monumentale bomen op het terrein, waarvan 

er één gerooid is bij de bouwwerkzaamheden van destijds. De 2 overige 

bomen (Wilde Kastanje en Beuk) staan er momenteel nog en verkeren in 

goede staat. 

Vervolg 

Kern van de herontwikkeling blijft het weghalen van het grote 

kantoorvolume (bedreiging) en het terugbrengen van kleinere volumes in 

het groen die aansluiten bij Trompenberg. 

De voorlopige conclusies over de huidige tuin en vijver zijn voorgelegd aan 

de beleidsadviseur Cultureel Erfgoed. Deze concludeerde dat er op basis 

van de gepresenteerde stukken geen aanvullend onderzoek nodig is. Wel 

moet de verkenning verder worden uitgewerkt en als bijlage worden 

toegevoegd in de uiteindelijke formele procedure. Alle ondersteunende 

documenten en tekeningen worden hierin gebundeld. 

Villa Heuvel heeft daarnaast besloten om in het belang van de specifieke 

ruimtelijke kwaliteit in dit gebied een nieuw integraal landschappelijk 

ontwerp te maken dat aansluit bij de oorspronkelijke ontwikkelperiode van 

Trompenberg.  

Voor de volledigheid moet worden aangetekend dat toekomstige 

ontwerpkeuzes naast bovenstaande uitgangspunten ook beïnvloed 

worden door gemeentelijke ambities, zoals het behoud van werk, het 

introduceren van betaalbare woningen en de financiële haalbaarheid. 

Gezamenlijk vormen deze voorwaarden de programmatische en 

ruimtelijke blauwdruk voor het herontwikkelingsvoorstel en de 

bestemmingsplanwijziging.  

Participatie 
Gemeente Hilversum oefent de komende jaren in een aantal gebieden met 

de pilot omgevingswet. Het Noordwestelijk Villagebied is er daar één van. 

In de nieuwe omgevingswet is participatie met de omgeving een belangrijk 

onderdeel om te komen tot de juiste plannen. Om dit proces te bevorderen 

heeft de gemeente een participatieleidraad opgezet. De 

participatieleidraad maakt onderscheid in een aantal stappen. Waaronder 

stap 1, de belanghebbende in beeld brengen. Om die reden hebben wij in 

een vroeg stadium, samen met de gemeente, buurtcoördinator en de 

buurtvereniging, een omgevingsanalyse gemaakt om een groep 

omwonenden te bepalen. In februari 2019 heeft de eerste informatie- en 

participatieavond plaatsgevonden. Tijdens deze eerste participatieavond 

werd duidelijk dat een tweedeling in reacties is over de herontwikkeling.  

Wij hebben de afgelopen maanden gemerkt dat er een hoop ruis zit 

rondom het project Heuvellaan 50. Om die reden gaan wij in het nieuwe 

jaar meer aandacht geven aan het informeren en participeren met de 

omgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan heet Plan van Aanpak met 

daarin het participatieproces en het processchema. Na overleg met de 

projectleider en afdeling Ruimtelijke Ordening zullen wij het 

participatieproces en het processchema ook met de omwonenden delen.  

Wij hebben op 20 december 2019 alle omwonenden een nieuwe brief 

gestuurd met daarin een kort toegelicht waar wij de afgelopen weken aan 

hebben gewerkt (Bijlage 5). Daarnaast hebben wij een doorkijk gegeven 

naar het nieuwe jaar met daarin de vooraankondiging dat wij in het nieuwe 

jaar opnieuw een participatieavond organiseren.  
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Bijlage 1: Eindadvies Gemeente Hilversum (27 juli 2019) 

Bijlage 2: Gebiedsdoorsnede van nieuwe verkaveling  

Bijlage 3: Stedenbouwkundige verkaveling nieuw vooronderzoek n.a.v. 

Eindadvies Gemeente Hilversum  

Bijlage 4: Parkeerstaat Heuvellaan 50 

Bijlage 5: Brief omwonenden (19 december 2019) 


