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t.a.v. de heer F.G.J. Voorink 
 de heer B. Heller 
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1217 JE  HILVERSUM 
 
 
 
 
 
 
 
Hilversum, 2 november 2020 
 
 
Betreft: beantwoording van vragen inzake ontwikkeling Heuvellaan 50 (voormalig VARApand) d.d. 16 
oktober jl. 
 
 
Geachte heren Voorink en Heller, 
 
Op 24 juni jl. hebben wij een gesprek met u gevoerd over de ontwikkeling van de Heuvellaan 50. 
Tijdens dit gesprek hebben wij een alternatief plan voor deze locatie aan u gepresenteerd en u op de 
hoogte gebracht van onze verhoudingen met de projectontwikkelaar Local/Trebbe. Naar aanleiding 
van dit gesprek zou u terugkomen op onze gestelde vragen en ons alternatieve plan. Vier maanden 
na ons gesprek hebben wij uw reactie onlangs schriftelijk mogen ontvangen. Uw reactie heeft ons 
teleurgesteld en wel om de volgende redenen. 
 
Wij merken dat er niet of nauwelijks wordt ingegaan op de vraagstelling van ons als direct 
omwonenden. Ook willen wij graag weten wat uw standpunt is ten aanzien van ons alternatieve 
plan. Tenslotte ontvingen wij uw reactie pas vier maanden na ons gesprek. Hierna gaan wij nader 
gedetailleerder in op de reacties per vraag. 
 
Ten aanzien van vraag 1 en 2 
Wij begrijpen dat u als wethouder de ontwikkelaar nauwelijks kan dwingen tot participatie met de 
direct omwonenden; u kunt hen daar echter wel op wijzen. De gemeenteraad, als afvaardiging van 
de inwoners van Hilversum, zal zich onzes inziens hier wel een oordeel over moeten vormen. Om die 
redenen zullen wij de fracties ook een kopie sturen van deze brief.  
 
In uw reactie verwijst u naar een tweetal gesprekken tussen Local/Trebbe en Stichting Heuvelpark. 
Het betreft hier de besprekingen op 8 mei en 29 mei 2020.  Het gesprek op 8 mei stond in het teken 
van het presenteren en toelichten van het alternatieve plan door Stichting Heuvelpark en de 
bespreking op 29 mei was bedoeld om een terugkoppeling te ontvangen van de beoordeling en 
doorrekening door Local/Trebbe, ware het niet dat Local/Trebbe tijdens deze bijeenkomst niet van 
plan was om inhoudelijk met ons te praten over de uitgangspunten van de planvorming. Sterker nog, 
Local/Trebbe gaven aan dat de voorgenomen terugkoppeling op ons plan ‘een verspreking’ is 
geweest. Aansluitend heeft Local/Trebbe ons schriftelijk laten weten dat wij alleen mogen reageren 
(‘bijschaven’ zoals door Local/Trebbe genoemd) op het laatste definitieve verkavelingsplan. Over het 
verloop en inhoud van deze twee gesprekken kan overigens geen enkel misverstand bestaan ook 
omdat de gesprekken gedetailleerd zijn vastgelegd in uitgebreide verslagen, die wij nogmaals als 
bijlagen insluiten.  
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Het is daarom van essentieel belang te bepalen wat de invulling van het begrip participatie inhoudt. 
Wij verstaan hieronder serieus mogen meepraten en inbreng hebben bij de te maken plannen voor 
de Heuvellaan 50. Dat is op geen enkele aantoonbare wijze gebeurd. Daarom zijn wij verbaasd te 
moeten vernemen dat de gemeente nu de stelling inneemt dat Local/Trebbe een ‘redelijke 
inspanning’ heeft verricht om tot een dialoog te komen.  
 
Wij erkennen overigens dat het bij participatie niet alleen gaat om de gesprekken tussen 
Local/Trebbe en de direct omwonenden, maar ook de gesprekken met de gemeente en de 
buurtvereniging mogen daarbij betrokken worden. Nu houden partijen elkaar in de greep, wat nooit 
de bedoeling kan zijn. 
 
Ten aanzien van vraag 3 t/m 5 
Wij concluderen dat u geen antwoord op de vragen geeft en daarmee geen kleur bekend. Slechts een 
algemeen antwoord volstaat. Allereerst geeft u onzes inziens niet aan wat de waarde van het 
visiedocument Noordwestelijk Villagebied is ten opzichte van het voorstel van Local/Trebbe. U kunt 
niet zomaar passages uit een visiedocument naar believen bestempelen als onjuist.  Dit 
Visiedocument is in 2002 vastgesteld en heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan. Wij 
mogen er toch als inwoner van Hilversum op vertrouwen dat door overheidsbestuurders opgestelde 
visiedocumenten juist zijn?  
 
Overigens maakt het visiedocument onderscheid tussen enerzijds het gehele perceel aan de 
Heuvellaan met landschappelijke en tuinhistorische waarden (m.u.v. bebouwing direct aan de 
Heuvellaan heeft het gehele terrein sinds mensenheugenis nooit bebouwing gekend) en anderzijds 
de vijverpartij met tuin-architectonische waarde. Nota bene, wordt de vijverpartij expliciet 
verbijzonderd in het visiedocument.   
  
Ook geeft u in uw antwoorden niet aan of de verkavelingsopzet van Local/Trebbe past binnen de 
vastgestelde regels van het Beschermd Stadsgezicht en neemt u geen visie op het beeldbepalende 
bomenbestand op het terrein. Waarom heeft de gemeente hier nog geen eigen expertise op 
uitgevoerd, terwijl dit toch een essentieel onderdeel als verkavelingsuitgangspunt voor een 
ontwikkelaar? Het bizarre aan deze situatie is dat Local/Trebbe in haar laatste definitieve 
verkavelingsplan woningen heeft ingetekend op de plaats van beeldbepalende bomen die nota bene 
door hun eigen landschap architectenbureau waren aangemerkt als beeldbepalend.  
Wie houdt hier nu wie voor de gek?  
 
Wij hadden gehoopt dat u als wethouders een duidelijker standpunt zou innemen. Wij weten nu nog 
steeds niet wat uw mening is en waar u voor staat. Ook zijn wij natuurlijk benieuwd hoe u aan kijkt 
tegen ons alternatieve plan.  
 
Vraag 6 
U schrijft dat  er geen aanleiding is om het kantoorvolume te verminderen. In deze tijd waarin de 
media volstaan over de ontslagen die eraan komen en de bedrijven die failliet gaan klinkt het ons 
ongeloofwaardig in de oren dat dit geen gevolgen heeft voor de vraag naar kantoorruimte. Het past 
volstrekt niet in deze tijdsgeest om vast te houden aan een 50/50 verhouding wetende dat de 
kantorenmarkt voor een fundamentele koerswijziging staat. Over heel 2020 verwachten grote 
vastgoedadviseurs zoals Cushman & Wakefields en CBRE een daling van het kantoorvolume van 30%. 
Ook in de toekomst zal er structureel meer thuisgewerkt worden. Die verwachting komt ook voort uit 
de vele onderzoeken naar thuiswerken. Gezien de vele planontwikkelingen in Hilversum is er 
überhaupt behoefte aan een actuele visie op de kantorenmarkt. Op zijn minst zou het College een 
gedegen en onafhankelijk onderzoek moeten kunnen presenteren waaruit blijkt dat er behoefte is 
aan toevoeging aan de kantorenmarkt in Hilversum.   
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Naar onze mening mag het niet van een projectontwikkelaar gevraagd worden om zonder een 
huurder een dergelijke kantoorfaciliteit voor eigen risico te realiseren. De kans dat er voor leegstand 
gebouwd gaat worden, is groot onzes inziens en daarmee een groot risico. 
 
Vraag 7 
Dit is wederom een algemeen ontwijkend antwoord. U was transparant geweest als u had 
aangegeven dat deze gesprekken momenteel plaatsvinden, dat is wat wij namelijk inmiddels hebben 
vernomen. Daarmee is de gemeente bereid om een rol te spelen in het geheel.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij steeds weer met elkaar in gesprek kunnen blijven. Daarbij vinden wij het 
voor de leefbaarheid van onze wijk natuurlijk belangrijk dat er herontwikkeling van de Heuvellaan 50 
plaatsvindt. In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen pleiten wij voor realisatie van 
100% wonen (inclusief een deel middel dure woningcategorie en gezamenlijkheid van ondergronds 
parkeren) om daarmee het aanzien van het historische landschappelijke beeld zo veel mogelijk te 
handhaven. Wat ons betreft dienen daarbij wel de uitgangspunten zoals vastgesteld in het 
visiedocument Noordwestelijk Villagebied en de vastgestelde regels van het Beschermd Stadsgezicht 
in acht genomen te worden met het oog op de toekomst, nu en later. Ter referentie zijn deze 
essentiële uitgangspunten nogmaals bijgevoegd. 
 
Wij vernemen graag uw spoedige reactie op deze brief. 
 
Met vriendelijke groet 
Stichting Heuvelpark 
 
 
Hans Huiskes 
Tiana van Grinsven 
 
www.heuvelpark.com 
 
 
 
Bijlagen:  

• Stedenbouwkundige- en architectonische uitgangspunten bestemmingsplan NW Villagebied 
• Gespreksverslagen bijeenkomsten met Local/Trebbe d.d. 8 mei en 29 mei 2020 
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mevrouw C. van de Berg, wijkcoördinator gemeente Hilversum 
 


