
Stichting wil openheid van zaken 
rond intentieovereenkomst  

Stevige	brief	
achterburen	
Heuvellaan	aan	politiek	
over	plan	oude	VARA-
terrein	

 
Omwonenden	van	de	Heuvellaan	hebben	-	niet	voor	het	eerst	-	hun	ongenoegen	
kenbaar	gemaakt	over	de	bouwplannen	op	het	terrein	van	het	voormalige	VARA-
kantoor.	Zo	voelen	zij	zich	nog	altijd	op	geen	enkele	wijze	betrokken	in	de	
planvorming.	



Anderhalve week terug meldde deze krant dat het oude VARA-
kantoor aan de Heuvellaan, tegenover het Muziekcentrum van de 
Omroep, tegen de vlakte gaat en er nieuwbouw voor terugkomt. 
Villa Heuvel BV (projectontwikkelaar Local en ontwikkelende 
bouwer Trebbe) en de gemeente Hilversum hebben daarvoor een 
intentieovereenkomst gesloten. Er komen (verdeling 50-50) zowel 
woningen als kantoorruimtes. Dat is althans de bedoeling. 
Een groep bewoners van de Godelindeweg, woonachtig achter 
het terrein, maakt zich al langere tijd ernstig zorgen over de 
plannen. Zij stellen dat er al veel bomen zijn gekapt en vrezen dat 
er nog meer groen achter hun huizen zal sneuvelen. De kwestie 
leidde al eerder tot politieke vragen, maar volgens de gemeente 
had de ontwikkelaar niet verkeerds gedaan. Toegegeven: de 
manier van communiceren verdiende niet de schoonheidsprijs.  

Stichting	Heuvelpark	Hilversum	
Afgelopen zomer bedachten de bewoners, verenigd in Stichting 
Heuvelpark Hilversum, een alternatief plan voor het gebied. Het 
dit voorjaar gepresenteerde plan voor 24 woningen, één kantoor 
en twee werkvilla’s en tachtig parkeerplaatsen telde volgens hen 
te veel vierkante meters aan kantoorruimtes. Op dat moment was 
thuiswerken al de norm en die trend zet zich mogelijkerwijs voort. 
Waarom dan zo veel kantoorruimte?, was de grote vraag. Een 
goed antwoord hebben zij nog altijd niet gehad. 
‘Onevenredige benadeling van ons belang als direct-
omwonenden’ 
 

Nu er een intentieovereenkomst tussen Villa Heuvel BV en de 
gemeente op tafel ligt, klimmen de bezorgde bewoners opnieuw 
in de pen. In een stevige brief aan de Hilversumse politiek 
benadrukken zij (wederom) op geen enkele wijze betrokken te zijn 
geweest in de planvorming. Zij hekelen de geheimhouding 
‘vanwege de bedrijfseconomische belangen van beide partijen’ 
die bij de intentieovereenkomst hoort en willen dan ook dat deze 
wordt opgeheven. “Het onthouden van deze voor ons cruciale 
informatie is een onevenredige benadeling van ons belang als 
direct-omwonenden”, schrijven Tiana van Grinsven en Hans 
Huiskes namens de stichting. “Mocht deze intentieovereenkomst 



niet worden verstrekt dan overwegen wij een officieel WOB-
verzoek in te dienen.” 

(Tekst gaat verder onder de foto) 

 
Het terrein tussen het VARA-gebouw en de woningen aan de 
Godelindeweg. © Bastiaan Miché 

Ook de communicatie met de gemeente verloopt allesbehalve 
soepel, stelt de stichting. Antwoorden op vragen blijven uit en zijn 
‘summier, algemeen en vooral ontwijkend’. “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, 
aldus Van Grinsven en Huiskes, “zeven 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.” 

Nogmaals verwijzen de bewoners naar het Visiedocument 
Noordwestelijk Villagebied, waarin Heuvellaan 50 staat 
omschreven als ‘het bijzondere perceel met nog aanwezige 
tuinhistorische waarde’. Daarmee bedoelen zij de groenstrook 
tussen het gebouw en hun woningen. Ook noemen zij de eis voor 



50 procent werkfunctie ‘rigide’. “De gemeente Hilversum houdt 
klaarblijkelijk krampachtig vast aan de eis om tenminste 50 
procent 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.”  

Grote	impact	
De stichting en ook buurtvereniging Trompenberg Zuid willen 
allebei een ontwikkeling richting 100 procent wonen, ‘omwille van 
de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving (geen 
leegstaande kantoren)’. De bewoners benadrukken niet tegen 
herontwikkeling van het terrein te zijn, maar willen serieus 
betrokken worden bij de planvorming. De voorgenomen 
ontwikkeling van dit terrein heeft immers een grote impact op de 
persoonlijke leefomgeving van de woningen aan de toch al zo 
drukke Godelindeweg, is de uitleg. “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.” 
 


