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Betreft: Heuvellaan 50 
 
 
 
Beste wethouders, raadsleden en leden van de commissie RO,  
 
Via deze brief willen wij u graag informeren over de opmerkelijke laatste ontwikkelingen rondom de 
Heuvellaan 50. 
 
In een videogesprek op 26 november jl. met uw gemeentelijke projectleider, de heer Jabri, hebben wij 
vernomen dat de laatste planschets van projectontwikkelaar Local (aan omwonenden gepresenteerd op 
10 maart 2020) geen goedkeuring heeft kunnen wegdragen van de gemeente en dat de gemeente en 
Local de afgelopen maanden intensief met elkaar overleg hebben gevoerd over de totstandkoming van 
een nieuw finaal plan.  
 
Wij hechten eraan om te vermelden dat in de periode tussen de presentatie van deze laatste planschets 
op 10 maart 2020 en de totstandkoming van het beoogde nieuwe plan de ontwikkelaar ons wederom op 
geen enkele wijze heeft betrokken bij de planvorming, zoals we wij ook bij de eerdere gepresenteerde 
plannen door Local sinds januari 2019 op generlei wijze aantoonbaar betrokken zijn geweest.  
 
Vertrouwelijke intentieovereenkomst gemeente Hilversum - Local 
Wij begrijpen dat de gemeente Hilversum en Local inmiddels een intentieovereenkomst hebben getekend 
om gezamenlijk invulling te gaan geven aan de stedenbouwkundige en planologische kaders. Middels 
deze intentieovereenkomst gaat Local in overleg met gemeente en wordt “de gemeente alsnog betrokken 
in de planvorming (voorfase) van Local in overleg met en middels advisering van de gemeente.”  
Op basis van de kaders van de gemeente gaat Local dan werken aan een ontwerp en een 
beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Dit voorlopige ontwerp wordt daarna door de gemeente getoetst op 
de kaders en het voorlopige plan zal ook door de local met de omwonenden worden overlegd  
In de intentieovereenkomst is tevens overeengekomen dat Local een vergoeding betaald voor de 
ambtelijke kosten. Aan ons is meegedeeld dat dit een overeenkomst onder geheimhouding is vanwege de 
bedrijfseconomische belangen van beide partijen.   
 
De voorwaarden opgenomen in deze intentieovereenkomst zijn voor ons als direct-omwonenden van 
groot belang om te begrijpen hoe de gemeente en de ontwikkelaar de handen ineen hebben geslagen 
met als primair doel van de ontwikkelaar de kans op realisatie van dit ontwikkelingsproject te verhogen 
en het proces te versnellen. Het onthouden van deze voor ons cruciale informatie is een onevenredige 
benadeling van ons belang als direct-omwonenden. Het is daarom bedenkelijk dat de 
intentieovereenkomst voor ons wordt aangemerkt als vertrouwelijk.  
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Gezien de cruciale belangen die hier voor ons als direct omwonenden op het spel staan, vragen wij u dan 
ook de intentieovereenkomst met ons te delen door de geheimhouding hiertoe op te heffen.  Wij willen 
als direct omwonenden nu eindelijk eens echt betrokken worden bij de planvorming rondom de 
herontwikkeling van de Heuvellaan 50 en niet straks in het nieuwe jaar wederom voor een fait-accompli 
worden gesteld. Mocht deze intentieovereenkomst niet worden verstrekt dan overwegen wij een officieel 
WOB verzoek in te dienen.  
 
Uitblijven beantwoording vragen aan College – dd. 24 juni 2020 en dd. 2 november 2020 
In een persoonlijk gesprek met de wethouders Voorink en Heller hebben wij als Stichting Heuvelpark op 
24 juni 2020 een 7-tal vragen gesteld, vastgelegd in een discussiedocument gericht aan het college van de 
gemeente Hilversum. Op 16 oktober 2020 ontvingen wij via de heer Jabri zeer summiere, algemene en 
vooral ontwijkende antwoorden op onze vragen. In een brief aan de wethouders Voorink en Heller dd. 2 
november, hebben wij vervolgens gevraagd om nadere opheldering en een betere inhoudelijke 
beantwoording van de vragen die toezien op een feitelijk standpunt van het College. Wij zijn nog steeds in 
afwachting van het antwoord op deze brief van 2 november jl. Tot onze grote verbazing, blijkt nu ook nog 
eens dat de beantwoording door de gemeente dd. 16 oktober 2020 niet eens een beantwoording betreft 
door het College, maar slechts een ambtelijk antwoord is. Afgelopen week is ons verteld dat de 
beantwoording van onze vragen van 24 juni 2020 door het College eerst pas in januari 2021 zal 
plaatsvinden, 7 maanden (!) na het stellen van deze vragen aan het College. Deze buitensporig lange 
responstijden schaadt onze positie als direct-omwonenden. Wij begrijpen hier als normale burgers 
helemaal niks meer van…..! 
 
Vermeende omissies in Visiedocument Noordwestelijk Villagebied 
De heer Jabri heeft ons nu ook laten weten dat toegekende conclusies over de landschappelijke en 
architectonische waarden van het terrein aan de Heuvellaan 50 in het visiedocument Noordwestelijk 
Villagebied een omissie is geweest. Wij achten het overigens zeer onwaarschijnlijk dat deze waarde-
kwalificaties over het landschap aan de Heuvellaan 50 en de daarin gesitueerde vijverpartij in het 
betreffende visiedocument een omissie is. Het Visiedocument Noordwestelijk Villagebied is een 
uitvoerige 158 pagina’s tellende gemeentelijke visie waar door vele ambtenaren met grote zorg aan is 
gewerkt. Bij het opstellen van dit Visiedocument zegt de gemeente te zijn uitgegaan van: 
“de beschermingswaardigheid van het gebied”.  

• In het document wordt bij ’nog aanwezige landschappelijke waarden op specifiek kavelniveau’ 
expliciet verwezen naar de Heuvellaan 50 met als kwalificatie “het bijzondere perceel met nog 
aanwezige tuinhistorische waarde”. Dit heeft ondermeer betrekking op het feit dat er sinds 
mensenheugenis in de huidige groenstrook geen bebouwing heeft gekend.  

• Verder wordt de tuin-architectonische waarde van de vijverpartij aan de Heuvellaan 
50 expliciet in een selecte groep van slechts 5 percelen in het gehele Noordwestelijke Villagebied 
verbijzonderd.  

Het zou toch echt heel merkwaardig zijn als nu ineens blijkt dat juist deze selecte groep van expliciet 
genoemde verbijzonderingen in dit visierapport onjuist blijken te zijn? Wij zijn daarom van mening dat het 
bestempelen van bovenstaande als een omissie geen stand gaat houden.  
  
Wij begrijpen overigens dat de gemeente in principe op basis van een definitief plan gaat toetsen of 
bepaalde bomen überhaupt wel mogen worden gekapt. Alleen blijft het frappant dat de ontwikkelaar 
in haar planschetsen ondermeer een woning heeft geplaatst bovenop een boom die notabene in een 
verkavelingsstudie van haar eigen adviseurs, Bureau Karres Brands (dd. 19 februari 2019) 
als tenminste beeldbepalend is beschouwd. Wij vinden dit een eigenaardige 'manier van doen’. Wij 
hadden op z’n minst verwacht dat de gemeente op deze specifieke casus (die door ons al meerdere malen 
is geagendeerd) onderzoek zou hebben laten doen.  
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Rigide eis gemeente voor 50% werkfunctie 
Sinds de aanvang van de herontwikkelingsplannen van Local voor de Heuvellaan 50 eind 2018 / begin 
2019 houdt de gemeente Hilversum klaarblijkelijk krampachtig vast aan de eis om tenminste 50% 
werkfunctie te realiseren op het terrein. Dit terwijl onderzoeksrapporten van vele gerenommeerde 
vastgoedadviesbureaus een beeld schetsen waarbij de kantoorvolumes structureel sterk zullen gaan 
dalen, mede vanwege de impact van COVID-19. Van de heer Jabri  begrijpen we nu dat het Ecorys 
rapport1 voor de gemeente als primaire onderbouwing dient om zo veel mogelijk werklocaties in 
Hilversum in stand te houden. In dit rapport wordt echter helemaal niet specifiek ingegaan op de impact 
van structurele tendens van meer thuiswerken op de vraag naar werklocaties. Maar, het betreffende 
rapport volstaat met de conclusie: “Sinds de Coronacrisis werkt ongeveer de helft van de werkenden thuis 
en blijkt dat ongeveer 60% van de werkenden verwacht in de toekomst 1 à 2 dagen per week thuis te 
zullen werken. Theoretisch zorgt dit voor een forse afname in de extra vraag naar werklocaties, maar het 
is nog niet met zekerheid te zeggen of dit ook realiteit zal worden”. Dus wat hier eigenlijk wordt gezegd is: 
Ook dit onderzoek laat zien dat men in de toekomst significant minder gaat werken op kantoor, maar dat 
is slechts een theorie; het kan net zo goed niet gaan gebeuren!! Als dit de feitelijk basis is voor de 
onderbouwing van de gemeente om de 50% eis voor werkfunctie in stand te houden, dan lijkt dit toch 
verdacht veel op een onverantwoorde struisvogelpolitiek.   
 
De direct omwonenden verenigd in Stichting Heuvelpark en tevens de buurtvereniging Trompenberg Zuid 
zijn beiden voorstander van ontwikkeling richting 100% wonen omwille van de leefbaarheid en 
duurzaamheid van de omgeving (geen leegstaande kantoren). Projectontwikkelaar Local heeft al 
veelzeggend aangegeven de werklocaties niet te willen gaan bouwen als ze nog niet verkocht zijn.  
 
Nogmaals, wij zijn niet tegen een herontwikkeling van het oude VARA gebouw aan de Heuvellaan 50, 
maar zouden graag daadwerkelijk serieus betrokken  willen worden  bij de planvorming omdat de 
voorgenomen ontwikkeling van dit terrein een grote impact heeft op de persoonlijke leefomgeving van 
onze woningen aan de toch al zo drukke Godelindeweg. Wij hebben zelfs een eigen alternatief plan 
gepresenteerd met behulp van vooraanstaande architecten en stedenbouwkundige adviseurs. Ons 
alternatieve plan is echter rücksichtslos terzijde geschoven. De projectontwikkelaar schrijft in haar 
kerstgroet dat de ontwikkeling van de Heuvellaan 50 in samenwerking met de direct omwonenden zal 
geschieden. Tot nu toe hebben wij hier nog helemaal niets van gemerkt en maken wij ons nog steeds 
ernstige zorgen zoals u kunt begrijpen. 
 
Wij zijn graag bereid en beschikbaar een nadere toelichting te geven op onze zienswijze.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Stichting Heuvelpark 
 
 
Tiana van Grinsven    Hans Huiskes  
06 53914566    06 53389657 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 

1. Ecorys, Analyse werklocaties Gooi-en Vechtstreek, september 2020 


