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Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van uw gesprek d.d. 24 juni 2020 heeft u, Stichting Heuvelpark, een aantal vragen aan de 

gemeente gesteld over een mogelijke herontwikkeling van Heuvellaan 50, het voormalig VARA-pand. 

Hieronder treft u de vragen aan, voorzien van een antwoord. 

 

Vraag 1: Volgend jaar treedt de Omgevingswet in werking en wordt in dat kader een 

Omgevingsvisie opgesteld waarbij de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts een belangrijk aspect vormt. Hoe 

beoordeelt u het participatieproces rondom de Heuvellaan 50 in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet?  

 

Antwoord vraag 1: Allereerst merken wij op dat, nu de Omgevingswet niet eerder dan 1 januari 2022 in 

werking treedt, de gemeente niet op deze wetgeving vooruit kan lopen en op dit moment niet over 

instrumenten beschikt om participatie af te dwingen. Het is niet een (kern)taak van een gemeente om het 

participatieproces over plannen van private initiatiefnemers te bepalen. Het gemeentelijk belang is dat 

alle spelende belangen in kaart worden gebracht en zorgvuldig worden afgewogen. De gemeente heeft 

aan de ontwikkelaar voor Heuvellaan 50 benadrukt dat een gedegen participatietraject gewenst is. In het 

proces voor Heuvellaan 50 is dit in 2020 verbeterd en heeft de ontwikkelaar zich meer ingespannen om 

bewoners te betrekken en de dialoog aan te gaan. 

 

De gemeente heeft vernomen dat er, voorafgaand aan de in maart 2020 georganiseerde informatieavond, 

in februari individuele gesprekken met een aantal bewoners van de Godelindeweg zijn gevoerd en nadien 

nog twee gesprekken hebben plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van Stichting Heuvelpark. De 

inhoud van de gesprekken kan de gemeente niet beoordelen, aangezien de gemeente er niet bij aanwezig 

was. Wij baseren ons daarom op de terugkoppeling die wij zowel van u als van de ontwikkelaar krijgen. 

Op basis daarvan maken wij op dat de wensen van beide partijen over hoe de participatie zou moeten 

verlopen uit elkaar liggen. 
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Vraag 2: Kunt u op basis van het ontbreken van participatie en van het stelselmatig niet betrekken 

van omwonenden door de ontwikkelende partij Local, een door deze partij in te dienen 

verkavelingsplan wel in behandeling nemen? Is het niet een eis van de gemeente dat een 

ontwikkelende partij een bouwplan serieus met de direct omwonenden bespreekt en hun inbreng 

serieus gaat behandelen en daar verslagen van maakt? Dit ook om te voorkomen dat er lange 

bezwaarschriftprocedures doorlopen moeten worden? 

 

Antwoord vraag 2: Uit de hierboven genoemde contactmomenten, maken wij op dat er wel participatie 

wordt gevoerd. De vorm waarin dat gebeurt is echter punt van discussie tussen u en de ontwikkelaar. 

Het college heeft op dit moment geen wettelijke instrumenten om een bepaalde vorm van participatie van 

de ontwikkelaar af te dwingen. Wel erkent de gemeente dat er een redelijke inspanning door de 

ontwikkelaar wordt verricht om tot een dialoog te komen. 

 

Vraag 3: Zowel de vijverpartij als een flink aantal bomen zijn vastgelegd in het Visiedocument 

Noordwestelijk Villagebied, waarin het perceel Heuvellaan 50 als ‘waardevol’ (in termen van 

landschappelijk en tuin-architectonisch) is genoemd. Bent u het met ons eens dat deze vastgestelde 

kwaliteiten in een verkavelingsplan dienen te worden gerespecteerd en dat daar in het voorstel van 

Local geen of slechts ten dele rekening mee is gehouden? 

 

Antwoord vraag 3: In de visie ‘Noordwestelijk Villagebied’ uit 2002 wordt inderdaad op meerdere 

plekken verwezen naar de vijverpartij op het terrein van Heuvellaan 50 als zijnde een element met 

tuinhistorische en/of tuin architectonische waarde. Uit nader onderzoek (en geverifieerd door de 

gemeente Hilversum) blijkt dit echter een onjuistheid in de visie. De vijver is bij de bouw van het huidige 

kantoorgebouw aangelegd. Dit neemt niet weg dat er groene kwaliteiten in de tuin en op het perceel 

aanwezig zijn in de huidige situatie. Wij kennen en begrijpen het belang dat u hecht aan de tuin. 

Daarnaast is een groene uitstraling een duidelijke kwaliteit en karakteristiek van het villagebied. Wij 

zullen bij de verdere uitwerking en een toekomstige bestemmingsplanprocedure, dit belang zorgvuldig 

meewegen in de besluitvorming en dit afwegen tegen andere belangen die spelen bij de herontwikkeling 

van dit perceel. 

 

Vraag 4: Bent u bekend met de verkavelingsstudie van het landschapsarchitectenbureau Karres en 

Brands met betrekking tot de vastgestelde beeldbepalende bomen die op het perceel moeten worden 

behouden en heeft de gemeente ook eigen onderzoek gedaan naar additionele beeldbepalende bomen 

die moeten worden behouden in het kader van het Beschermd Stadsgezicht?  

 

Antwoord vraag 4: Wij zijn bekend met het document van Karres en Brands, waarin door hen 

beeldbepalende bomen worden aangeduid. Wij hebben nog geen eigen onderzoek laten doen, maar er zal 

nog een contraexpertise op de boombeoordeling worden uitgevoerd. Dit betreft zowel het precieze inmeten 

van de posities en omvang van de bomen, als een inventarisatie van de kwaliteit en levensverwachting. 

 

Vraag 5: Bent u het met ons eens dat de verkavelingsopzet van Local niet past binnen de 

vastgestelde regels van het Beschermd Stadsgezicht, zoals o.a.: geen representatieve villa’s in het 

groen, geen rekening gehouden met natuurlijke hoogteverschillen, geen individualiteit van 

bebouwing, geen diversiteit qua bouwvolumes en dat herhaling binnen de compositie niet is 

vermeden en dat er te veel verhardingen zijn aangebracht? 

 

Antwoord vraag 5: De huidige verkavelingsopzet heeft op dit moment de status van een schetsplan. Wij 

begrijpen de zorg over de punten die u aanstipt. Wij kunnen in dit stadium niet aangeven of we het wel of 

niet met u eens zijn. De huidige verkaveling geeft hierop nog onvoldoende antwoord, maar sluit dit niet op 

voorhand uit. De gemeente heeft in eerdere instantie een positieve grondhouding uitgesproken tegenover 

de hoofdprincipes van dit plan. Echter, soortgelijke aandachtspunten die u aanstipt hebben wij ook bij de 

ontwikkelaar aangegeven om deze verder uit te werken om ons een duidelijker beeld te kunnen vormen 

van de voorgestelde ontwikkeling. 
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Vraag 6: Waarom houdt het college vast aan de eis dat 50% van de bebouwing uit kantoren moet 

bestaan, vooral nu naar aanleiding van de corona-crisis, en naar verwachting ook in de toekomst, 

meer thuisgewerkt gaat worden en de vraag naar kantoorruimte structureel steeds minder wordt? 

Bent u daarom bereid om het kantoorvolume in het verkavelingsvoorstel om te zetten naar een 

woonfunctie (betaalbare appartementen)? 

 

Antwoord vraag 6: Ruimte voor werkgelegenheid is van belang voor een levendige en dynamische stad. 

Het Noordwestelijk Villagebied is historisch gegroeid als gemengde wijk, met wonen, werken en andere 

voorzieningen. Een werkfunctie past in deze wijk en heeft nog voldoende economisch perspectief. We 

houden daarom ook voor deze ontwikkeling vast aan het behouden van een deel van werkfunctie op deze 

locatie. De kantorenmarkt kent in de afgelopen jaren in Hilversum een afnemende leegstand, tot onder het 

niveau van de frictieleegstand (8%). Voldoende ruimte voor werken blijft van belang, ook in deze tijden. 

De recente crisis gaat leiden tot een lagere economische groei, maar het is nog ongewis hoe dit uitpakt op 

de lange termijn en wat voor gevolgen dit heeft voor de vraag naar kantoorruimte. We zien dat bedrijven 

beslissingen voor huur van panden uitstellen. Maar we zien ook dat door de maatregelen sommige 

bedrijven juist meer m² per werknemer vragen. Er is geen aanleiding om het kantoorvolume te 

verminderen. Daarnaast geldt dat een verdere verbreding van het woonprogramma zou betekenen dat er 

wel ruimte ontstaat om voor 100% de gemeentelijke woonvisie toe te passen. Dit houdt in dat voor 1/3 van 

de woningen sociale woningbouw en 50% middeldure woningbouw gepleegd zou moeten worden. Onder 

de bewoners in de omgeving is er onvoldoende draagvlak aanwezig om sociale woningbouw op deze 

locatie toe te staan. 

 

Vraag 7: De eigenaar van de Loogman garage is naar verluidt voornemens om op zijn perceel een 

bouwplan met appartementen te realiseren en denkt daarbij gebruik te kunnen maken van de 

wijzigingsbevoegdheid die in zijn betreffende bestemmingsplan is opgenomen. Vanuit een goede 

ruimtelijke ordening is het zinvol om dit plan te betrekken bij de nieuwe verkavelingsopzet op 

Heuvellaan 50. Is de gemeente bereid om een rol te spelen in het betrekken van de Loogman garage 

in de herontwikkeling van Heuvellaan 50? 

 

Antwoord vraag 7: Op het terrein van het naastgelegen garagebedrijf ligt in het bestemmingsplan 

inderdaad een wijzigingsbevoegdheid die woningbouw mogelijk maakt. Of en wanneer de eigenaar van dit 

perceel van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik wenst te maken, is een keuze van de eigenaar. Als 

gemeentebestuur zien wij de mogelijke toegevoegde waarde van een gezamenlijke ontwikkeling van beide 

percelen. Wij zijn echter als gemeente niet in de positie om dit af te dwingen bij de eigenaren van de 

betreffende percelen. De eigenaar van het perceel Heuvellaan 50 is wel gewezen op deze mogelijkheid tot 

gezamenlijke ontwikkeling en de wenselijkheid hiervan. Als de eigenaren van beide percelen tot een 

overeenstemming voor integrale ontwikkeling komen en hiervoor een uitgewerkt plan aan de gemeente 

voorleggen, kan de gemeente een verder standpunt innemen. 

 

Hoogachtend, 

 

Morris Jabri 

Strategisch projectmanager gebiedsontwikkeling 

Gemeente Hilversum 

 

 
Deze brief is elektronisch gegenereerd en om die reden niet voorzien van een handtekening. 


