
Geachte heer Jabri,

Dank voor het doorsturen van de antwoorden op de door ons gestelde vragen tijdens het 
gesprek met de wethouders Voorink en Heller op 24 juni jongstleden. Wij zullen binnenkort 
nog reageren op deze antwoorden die onzes inziens nog de inhoud en concreetheid 
missen.

Naar aanleiding van ons gesprek met u en Carola van den Berg op het raadhuis van 21 
september jl vernemen wij graag de status van de gesprekken tussen de gemeente en Local 
en de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Zoals wij u tijdens ons gesprek ook weer hebben 
aangegeven heeft Local ons nog op geen enkele wijze betrokken bij de planvorming voor de 
herontwikkeling van de Heuvellaan 50 sinds Local op 10 maart 2020 hun definitieve 
aangepaste plan aan de omwonenden heeft gepresenteerd. Overigens bij de 
totstandkoming van het eerste plan waar de gemeente Hilversum op 26 juli 2019 ook al een 
positief ambtelijk advies heeft uitgebracht, zijn wij als Stichting Heuvelpark ook op geen 
enkele wijze betrokken geweest.

Wij zijn benieuwd naar de status van de gesprekken met Local mede omdat u tijdens ons 
gesprek van 21 september jl. hebt aangegeven een poging te doen om ons bij de 
planvorming van Local te betrekken. Bovendien zijn wij benieuwd naar de inhoud en 
achtergrond van de vraagstelling van Local aan u "of de omwonenden bereid zouden zijn 
om mee te investeren in het project". Zoals aangegeven tijdens ons gesprek staan wij daar 
als omwonenden niet onwelwillend tegenover, afhankelijk van welke voorstelling Local 
daarbij heeft. 

In afwachting van uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet,

Tiana van Grinsven en Hans Huiskes 

Geachte mevrouw Van Grinsven en heer Huiskes,

In de bijlage van deze email treft u de beantwoording van uw vragen inzake de 
herontwikkeling van de VARA-locatie aan.

Indien u verdere vragen heeft, ben ik beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
Morris Jabri
<beantwoording vragen Stg Heuvelpark inzake VARA-pand.pdf>
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Synopsis – Heuvellaan 50 

Beknopte schets van de huidige stand van zaken rondom de communicatie met Local in 
navolging van het gesprek tussen vertegenwoordigers van Stichting Heuvelpark en projectleider 
Morris Jabri en wijkcoördinator Carola van den Berg van de gemeente Hilversum op 21 
september jl. 

Doelstellingen Stichting Heuvelpark 
• Behoud van het waardevolle parklandschap aan de Heuvellaan 50, waaronder de brede

groenstrook aan de Noord- en Oostzijde van het perceel die historisch gezien nooit enige
vorm van bebouwing heeft gekend.

• Behoud van de tuin-architectonische vijverpartij die door de gemeente in een
visiedocument expliciet is aangemerkt als waardevol.

• Heroverweging van de 50% kantoor-eis van de gemeente Hilversum
o Slechte bereikbaarheid van de Heuvellaan, met ligging midden in Noordwestelijk

villagebied (ontsluiting Godelindeweg, Johan Gerardtsweg en Mediapark)
o Teruglopende vraag naar kantoorruimte (let wel: het feit dat makelaar Castanea en

tevens veelal geraadpleegde adviseur van de gemeente Hilversum wellicht
verkondigd dat er voldoende vraag naar zelfstandige kantoorruimtes zou zijn, zou
kunnen zijn ingegeven door het feit dat makelaarskantoor Castanea de opdracht
heeft gekregen van Local om het kantoorvolume voor hen te verkopen – typisch
gevalletje van “Wij van WC eend adviseren WC eend”).

o Structurele  verplaatsing van kantoor naar thuis om te werken; onlangs versterkt
door de gevolgen van de COVID-19 epidemie (thuiswerken is overigens het hoogst
onder ICT en creatieve beroepen en in Gooi- en Vechtstreek – bron: CBS april 2020).

Ontbreken Participatie 
Op 26 februari 2019 hebben wij een 1e informatiebijeenkomst van Local bijgewoond waarbij wij 
voor het eerst werden geconfronteerd met de herontwikkelingsplannen van Local m.b.t. de 
Heuvellaan 50. 

Op 10 maart 2020 hebben wij een 2e informatiebijeenkomst van Local bijgewoond waarbij het 
finale herontwikkelingsplan van Local werd gepresenteerd. In de tussenliggende periode is de 
Stichting Heuvelpark niet betrokken geworden bij de  totstandkoming van dit finale of eerdere 
plannen, danwel dat daar gesprekken met ons over zouden hebben plaatsgevonden. 

In de tussenliggende periode heeft de gemeente Hilversum wel twee positieve integrale 
ambtelijke eindadviezen afgegeven in de abusievelijke veronderstelling dat de 
herontwikkelingsplannen van Local mede tot stand zijn gekomen na overleg met/participatie 
door de direct omwonenden.  

Ondanks het feit dat er tussen de 1e en 2e bijeenkomst geen aantoonbaar overleg heeft 
plaatsgevonden met Stichting Heuvelpark, blijft Local - ten onrechte - verkondingen dat er 
participatie heeft plaatsgevonden met omwonenden.  
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Alternatief plan Heuvelpark  
De Stichting Heuvelpark heeft grote bezwaren tegen het door Local ontwikkelde plan, waarbij 
ons inziens zowel de groene als de stedenbouwkundige waarden in dit gebied ernstig worden 
aangetast. Het voorgestelde verkavelingsplan is op meerdere aspecten in strijd met het door de 
gemeente en het Rijk vastgestelde Beschermde Gezicht en met de voorwaarden en 
uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan Noordwestelijke Villagebied. Daarom 
hebben wij op 8 mei 2020 een eigen, nieuw en een beter in de omgeving passend plan 
gepresenteerd aan Local. Dit alternatieve plan is opgesteld met behulp van externe architecten 
en stedenbouwkundige adviseurs (waaronder de voormalige stedenbouwkundige adviseur van 
de gemeente Hilversum, Fons Gennisse). De afspraak met Local was dat we voor deze 
bijeenkomst beiden onze architecten zouden meenemen ten einde een goede inhoudelijke 
discussie met elkaar te kunnen voeren. Terwijl wij onze architect en stedenbouwkundig adviseur 
hadden meegenomen naar het gesprek was hun architect tijdens dit gesprek niet aanwezig.  

 
In tegenstelling tot de op 8 mei gemaakte afspraak (Local zou het alternatieve plan Heuvelpark 
gaan bestuderen om tijdens onze vervolgafspraak een inhoudelijke terugkoppeling/reactie 
hierop te geven), bleek tijdens het vervolggesprek op 29 mei 2020 dat Local niet eens de moeite 
had genomen om ons plan te bekijken. Letterlijk is er door Maarten Sakkers van Local toen 
gezegd: dat zij op 29 mei met een inhoudelijke terugkoppeling op ons plan en een doorrekening 
daarvan zouden komen, “moet een verspreking zijn geweest”.  

 
Vervolgens heeft Local ons mondeling en schriftelijk laten weten dat wij alleen mogen reageren 
(“bijschaven” zoals dat door Local wordt genoemd) op het huidige definitieve verkavelingsplan 
en dat Local geen behoefte heeft om met ons te praten over de uitgangspunten van de 
planvorming voor de herontwikkeling van de Heuvellaan 50.  
 
Nog even los van het feit dat wij tussentijds geenszins zijn betrokken bij de totstandkoming van 
het definitieve verkavelingsplan wenst Stichting Heuvelpark niet op een dergelijke wijze te 
worden gedwongen/gemanoeuvreerd in een zogenaamd participatieproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

• Persbericht 25 mei 2020 – oprichting Stichting Heuvelpark 
• Discussiedocument plan “Heuvelpark”, dd. 8 mei 2020 
• Discussiedocument gesprek wethouders Voorink en Heller, dd. 10 juni 2020 
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