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Vervolg dossier ‘Hoogvliet-Stam’
Geachte raads- en commissieleden,

In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van het dossier ‘Hoogvliet-Stam’.
Raadscommissie 27 oktober 2021
In de commissievergadering van 27 oktober 2021 is het commissievoorstel ‘Verhuizing Hoogvliet
supermarkt van Chatham (Adm. de Ruijterlaan) naar Bosdrift’ besproken.
In het commissievoorstel waren de volgende adviezen opgenomen:
1. Het college te adviseren over de conclusie dat de gewenste uitbreiding op de huidige locatie van de
Hoogvliet supermarkt uiterst complex is;
2. Het college te adviseren over het innemen van een positieve grondhouding om het vervolgtraject te
starten om tot een eventuele verhuizing van de supermarkt naar de locatie aan de Bosdrift te komen.
Tijdens de bespreking is gebleken dat er op dit moment bij een aantal fracties geen draagvlak is voor een
eventuele verhuizing, bij andere fracties is het nog niet duidelijk of er draagvlak is of kan komen voor de
verhuizing. De commissie heeft niet geadviseerd om het proces te beëindigen, het is aan Hoogvliet zelf
om eventueel in gesprek te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij is wel
opgemerkt dat er sprake is van een achterstand in de communicatie en participatie tot nu toe.
Hoe nu verder
Recent heeft Hoogvliet Beheer in een overleg met portefeuillehouder Voorink aangegeven het
vervolggesprek aan te willen gaan met omwonenden en andere belanghebbenden om te onderzoeken of
en hoe er meer draagvlak voor de door hun gewenste verhuizing gevonden kan worden. Zij hebben
aangegeven hiertoe een participatieplan op te stellen waarin ook de rol van de gemeente duidelijk wordt
beschreven. In de bespreking is door wethouder Voorink aangegeven dat de gemeente geen

regisserende rol kan innemen in dit participatietraject omdat er op dit moment geen draagvlak is binnen
uw raad voor de gewenste verhuizing. Wel kan een faciliterende rol in het proces ingenomen worden
waarbij vragen over de benodigde ruimtelijke procedure en de rol van de gemeente in dát proces
beantwoord kunnen worden.
Het college zal dit proces nauwgezet volgen en ontwikkelingen en vervolgstappen actief met u delen en
waar nodig bespreken. Wij hebben ook aan Hoogvliet gevraagd om u actief op de hoogte te houden van
de stappen die zij nemen.
Wij gaan er vanuit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,
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W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

