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Geachte dames en heren,  

 

Op 23 juni 2020 heeft een meerderheid van de gezamenlijke commissie de raad geadviseerd het 

voorstel ‘raadsopdracht strategie spoorgebied 2040’ niet op de agenda van de gemeenteraad van 1 juli 

2020 te plaatsen. Wethouder Voorink heeft in de commissievergadering aangegeven dat het college 

zich op de ontstane situatie beraadt. Dat hebben wij gedaan en kort samengevat komt het erop neer dat 

het voorstel inmiddels geen deel meer uitmaakt van uw concept-agenda. Graag nemen wij u mee in 

onze afwegingen en doen wij u een procesvoorstel voor de komende periode. 

 

In de collegevergadering van 30 juni 2020 hebben wij de commissievergaderingen van 16, 17 en 23 

juni 2020 geëvalueerd. De slotsom van deze vergaderingen is dat u op 1 juli 2020 een besluit neemt 

over het raadsvoorstel ‘burgerinitiatief voorstel’ en geen besluit neemt over het raadsvoorstel 

‘raadsopdracht strategie spoorgebied 2040’, omdat u dit voorstel niet rijp vond voor besluitvorming. 

 

Dat laatste is iets wat wij ons als college aan moeten trekken en dat doen wij ook. Hier komen wij 

verderop in deze brief op terug. Wij hebben echter ook geconstateerd dat er bij uw raad, en breder in 

de samenleving, behoefte bestaat om het gesprek te voeren over de uitdagingen waar Hilversum voor 

staat. Niemand sluit zijn of haar ogen voor de bestaande, en toekomstige problematiek. Maar wij 

hebben ook geconstateerd dat het traject om tot gedragen analyses en oplossingen te komen, een ander 

proces, en vooral ook meer tijd vergt.  

 

Die uitdaging gaan wij graag aan. Gezamenlijk met insprekers, bewonersverenigingen, ondernemers, 

en maatschappelijke instellingen willen wij graag werken aan een herzien plan van aanpak 

Omgevingsvisie. De komende zomermaanden willen wij gebruiken om met bovengenoemde partijen, 

maar ook binnen onze organisatie, te werken aan een herzien procesvoorstel om tot een 

Omgevingsvisie te komen, waarbij we ook de andere visietrajecten (waaronder mobiliteitsvisie en 

woonvisie) meenemen om tot een helder en overzichtelijk proces te komen.  

 

Uit de commissievergaderingen concluderen wij dat u ons geen opdracht geeft voor het verder 

uitwerken van het Sleutelgebied. In het afgelopen half jaar hebben wij bestuurlijk en ambtelijk veel 
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inzet gepleegd om de regio Gooi en Vechtstreek en Hilversum te positioneren op het pad naar grote 

investeringsbeslissingen van het Rijk. Wij verwijzen kortheidshalve naar onze brieven van 9 april 

2020, het raadsvoorstel ‘raadsopdracht strategie spoorgebied 2040’en ons pre-advies op het burger 

initiatief voorstel. 

 

Dat u ons geen opdracht geeft, betekent dat ons traject via de MRA naar het Bestuurlijk Overleg 

MIRT van 25 november 2020 hierbij stopt. Wij kunnen ambtelijk en bestuurlijk inhoudelijk geen 

positie in dit overleg innemen, omdat u als gemeenteraad de omvang van deze inzet nog niet heeft 

vastgesteld. 

Het gevolg hiervan is dat wij onze hulpvragen voor het versterken van ons economisch profiel, de 

krappe woningmarkt, mobiliteitsoplossingen voor weg en spoor, de ontwikkeling van natuur en 

landschap en klimaatadaptatie nu geen onderdeel kunnen maken van het bestuurlijke gesprek met het 

Rijk. Dit gaat ook effect hebben op andere trajecten, breder dan enkel het stopzetten van het 

Sleutelgebied. 

Uiteraard betreuren wij dat. Maar wij hebben begrip en oog voor de gemaakte opmerkingen. Wij 

beoogden met het zijn van Sleutelgebied een gereedschapskist voor Hilversum te openen, die onder 

andere omstandigheden niet tot onze beschikking was. Wij moeten echter ook constateren dat wij er 

onvoldoende in zijn geslaagd om uw raad en de samenleving mee te nemen in de afwegingen die wij 

als college hebben gemaakt en die hebben geleid tot de keuze om Hilversum aan te melden als 

sleutelgebied.   

Wij vinden het van het grootste belang dat dit gesprek over de toekomst van Hilversum op een goede 

wijze wordt gevoerd. Daar blijven wij ons voor inzetten.  

Vanuit uw raad, de insprekers en de samenleving zijn ons handvatten aangeboden om dat proces 

handen en voeten te geven. Daar maken wij graag gebruik van. Dit zal wat ons betreft leiden tot een 

herzien plan van aanpak Omgevingsvisie. Wij hopen dit in september / oktober aan uw raad te kunnen 

aanbieden.  

Tenslotte zullen wij de betrokken partners in de Regio Gooi en Vechtstreek, de Metropool Regio 

Amsterdam en andere partijen informeren over de uitkomst van het gevoerde debat in Hilversum.  

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes 

 

 


