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Script 
Inspreekbeurt Stichting Heuvelpark bij raadscommissievergadering – 13 januari 2021  
 
Beste leden van de commissie Ruimtelijke Ordening, 
 
Dank dat wij als Stichting Heuvelpark vandaag mogen inspreken over de situatie rondom de 
Heuvellaan 50. U hebt onze brief van 22 december jl. reeds ontvangen. U weet dat wij voorstander 
zijn van een herinrichting van het gebied aan de Heuvellaan 50.  Voor de herinrichting van dit gebied 
gaan wij uit van de beleidsopvattingen die door u als lid van de raadscommissie RO danwel de 
gemeenteraad in het verleden zijn vastgelegd. Wij als burgers van Hilversum mogen immers 
vertrouwen op naleving van deze beleidsopvattingen en consistentie die daarmee gepaard dient te 
gaan in de uitvoering van het Hilversumse beleid. 
 
Voor het gebied aan de Heuvellaan 50 zijn twee beleidsdocumenten van belang: het visiedocument 
Noordwestelijk villagebied en het bestemmingsplan. 
 
In het visiedocument Noordwestelijk villagebied wordt expliciet verwezen naar de Heuvellaan 50 als 
‘’het bijzondere perceel met nog aanwezige tuinhistorische waarde’’ en is ook ‘’de tuin 
architectonische waarde van de vijverpartij’’ expliciet opgenomen in een selecte groep van vijf 
percelen. 
 
Helaas moeten wij concluderen dat de gemeente dit visiedocument niet naleeft. Sterker nog, zij 
spreekt naar ons over een ‘’omissie’’ en daarmee negeert ze ons inziens het beleid en de 
vastgestelde visie ten aanzien van de landschappelijke waarden in het Noordwestelijk villagebied. Er 
is daarmee dus sprake van een inconsistentie in beleid en uitvoering. 
 
In het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied, om precies te zijn in art. 10, heeft u een aantal 
landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten vastgelegd die behoren 
bij het Beschermde stadsgezicht. Uitgangspunten zoals een individuele benadering van kavels en het 
behouden van landschappelijke karakteristieken en cultuurhistorische landschapselementen staan 
onder andere daarin benoemd. Bij de gepresenteerde plannen van de projectontwikkelaar 
concluderen wij tot twee maal toe dat aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan. Wij hebben met 
onze eigen adviseurs een alternatief plan ontwikkeld op basis van de vastgestelde uitgangspunten in 
het bestemmingsplan.  
 
Maar helaas wordt dat plan niet serieus genomen door de ontwikkelaar die volledig zijn eigen gang 
gaat en ons nu al twee keer voor een fait accompli heeft gesteld door plannen te presenteren waar 
wij als direct omwonenden niet bij betrokken zijn geweest. Dit terwijl de nieuwe omgevingswet 
nadrukkelijk voorschrijft dat participatie een belangrijk onderdeel is voor het maken van een 
gemeentelijke visie. 
 
Ook hier kunnen wij helaas als burgers van Hilversum niet vertrouwen op een consistente uitvoering 
van het beleid op basis van het bestemmingsplan dat door u is vastgesteld. Summiere en vooral 
ontwijkende antwoorden op concreet gestelde vragen aan het College in maart 2019 over deze 
inconsistentie hebben ruim 7 maanden op zich doen wachten.  En wij wachten inmiddels nu ook al 
weer 7 maanden op antwoorden van vragen die wij in juni 2020 aan het college hebben gesteld. 
Deze zeer lange responsetijden brengen ons als direct-belanghebbenden in een nadelige positie, 
terwijl de gemeente met de projectontwikkelaar intensief in gesprek is. Onlangs hebben wij zelfs 
vernomen dat de gemeente een geheime intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar heeft 
gesloten over een plan dat wij als omwonenden wederom niet kennen. 
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Natuurlijk kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Dit voortschrijdend inzicht zal dan tegen het 
vigerende beleid beoordeeld moeten worden door u als commissie RO en/of de gemeenteraad. Zo 
heeft de gemeente een 50-50 eis voor de verhouding wonen – werken in dit dossier. Ook in andere 
ontwikkelingsdossiers in Hilversum komt deze eis overigens naar voren. Het kan u wellicht niet 
ontgaan zijn dat de kantorenmarkt momenteel een fundamentele wijziging ondergaat, mede 
versterkt door de covid-19 pandemie. Ook het aan ons verstrekte rapport van Ecorys gedateerd 23 
september 2020, dat als primaire leidraad voor dit gemeentelijke standpunt wordt gebruikt, geeft 
niet de inhoudelijke argumentatie hiervoor. 
 
Wij, maar ook de buurtvereniging Trompenberg Zuid, zijn voorstander van ontwikkeling richting 
100% wonen omwille van leefbaarheid en duurzaamheid. Niemand wil hier grootschalige 
leegstaande kantoorruimtes, zoals wij dat de afgelopen 10 jaar op deze locatie hebben gezien.  
 
Net als bij gebiedsagenda 1221 gaat het hier ook over de centrale vraag: waar we willen we met 
Hilversum naar toe? Willen we ons inzetten om Hilversum ook in de toekomst een tuinstad te laten 
zijn, zoals Dudok dat ooit heeft bedoeld met veel binnenstedelijk groen OF gaan we met z’n allen 
richting ongebreidelde verstedelijking van Hilversum?  
 
In het proces rondom de Heuvellaan 50 trekken wij de volgende conclusies:  

1. de gemeente negeert vigerend beleid en visie t.a.v. landschappelijke waarden en t.a.v. 
stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten  

2. Er is geen sprake van burgerparticipatie – waarom gaat de ontwikkelaar niet inhoudelijk met 
ons in gesprek? 

3. Er is geen support vanuit de gemeente Hilversum aan haar burgers – we worden/voelen ons 
niet gehoord door de gemeente en waarom duurt het maanden om antwoord te krijgen op 
relatief eenvoudige vragen? 

4. Er is sprake van een onduidelijke argumentatie rondom 50/50 woon- versus werkfunctie 
 
Wij als Stichting Heuvelpark zijn niet tegen de herontwikkeling van dit gebied. Wij staan bovenal voor 
het duurzaam beschermen van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het 
parklandschap aan de Heuvellaan 50, inclusief de tuin-architectonische vijverpartij. Sinds 
mensenheugenis heeft dit landschap namelijk geen bebouwing gekend. Wij willen dat dit 
parklandschap met vijverpartij in stand blijft (er zijn daar nu al genoeg bomen gekapt). Het park en 
het plantsoen met de waterpartij biedt belangrijke biodiversiteit en is bovendien een goede 
opslagmogelijkheid voor regenwater. Op het gebied aan de voorkant kunnen woningen worden 
ontwikkeld die voldoen aan de uitgangspunten neergelegd in het Bestemmingsplan. 
 
Voorzitter, U begrijpt dat wij ons ernstige zorgen maken, niet alleen om de herontwikkeling van 
Heuvellaan 50 maar ook over de manier waarop de gemeente Hilversum momenteel bezig is met de 
ontwikkeling van onze geliefde woonplaats die door Dudok zo mooi ontworpen is.  
 
Tot slot wil ik eindigen met een vraag aan de leden van de raadscommissie RO: 

- Deelt u onze opvatting dat het belangrijk is om richting de burgers van Hilversum met een 
hoge mate van consistentie het RO beleid in deze gemeente uitvoering te geven? 

 
Dank voor uw aandacht. 
 
Tiana van Grinsven 


