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J. de Vries,

Van der Helstlaan 39,
T2L3 CC HILVERSUM

Aan de Raad van de gemeente Hilversum

Onderwerp:
Onderhoud publieke ruimte

/

plantsoenen

Geacht college,

Nu blijkens perspublicaties de gemeentefinanciën uitstekend op orde zijn, rijst de vraag in hoeverre
inwoners ook zichtbaar van de financiële welstand zouden kunnen gaan genieten.
Mijn gedachten gaan dan uit naar verbeteringen in het onderhoud van plantsoenen e.d., waaronder
concreet het grasmaaien.
Voor de bezuinigingen maaide men het gras 6 x per jaar
en onder de bomen, obstakels, hekwerken, enz.

;

gelijktijdig, en ook 6 keer

:

het gras rond

Bij de bezuinigingen bracht u het maaien rond bomen, obstakels, enz. terug van 6 naar 2 keer per
jaar. Twee act¡v¡teiten die men niet laat samenvallen.
Met het gevolg dat het gras is gemillimeterd en onder de obstakels het gras met wilde gerst,
paardenbloemen, onkruid, vermengd met straatvuil, hoi¿enpóep, eni. miriöGns eeî háive meter

hoog staat.
Of, onder de obstakels is het gras, onkruid gemaaid, en staat het gras weer 20 cm hoog.
(Daarnaast laat men het gemaaide gras dikwijls liggen dat de natuur verwerkt tot hooi).
Was de goede naam en faam van de gemeente Hilversum mede vermaard door uitstekend
plantsoenonderhoud, anno 2OL7, kost het weinig moeite om van verloederd onderhoud te spreken
Gelet op de gezonde financiële huishouding nú, verzoek ik u voornoemde bezuinigingen terug te

draaien.
Als ijkpunt kunt u nemen de voortreffel'rjke verzorging van het gras, de bloemen, enz. rond het
Raadhuis. U kunt overwegen die verzorging naadloos te laten aansluiten op alle plantsoenen.
Dat is eveneens een concrete invulling van het re-present-eren, de representatieve functie van het
raadhuis.
Bove¡dien moet de voorbeeldfunctie van de gemeente niet worden onderschat hoe de inwoners
hun eigen 'plantsoenen' zouden kunnen gaan verzorgen.

Dit alles kan er aan meewerken dat u bij de volgende Stedenwedstrijd wél de winnaar kunt worden.
Uw berichten zie ik met belangstellíng tegemoet.
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
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Geachte leden van de gemeenteraad,
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de in de bíjlage opgenomen tekst van de controleverklaring
(met w.g. ondertekening) wordt opgenomen in de bij de jaarstukken behorende jaarrekening 2016 van
de gemeente Hilversum. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons
voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef rekening houdend met de a¿¡ngegeven
wijzigingen) waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd.
De tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam
van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u deze tekst van de
controleverklaring zonder persoonlijke handtekenlng op te nemen in de openbaar te maken jaarstukken.
Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien vân een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief.

Tevens bevestigen wiJ u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder

persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd
wordt vastgesteld door De gemeenteraad. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met deze jaarrekening. lndien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt
op lnternet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de
internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de Jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als
een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
iaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").
Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het college van

burgemeester en wethouders en te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dezejaarrekening dient
te worden vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad en de vaststelling dient te worden
genotuleerd.

OC335594. tn relðt¡e tot Ernsl & Young Ac.ountânt3 LLP wordl dê term pðrtner gêbruilt voor eeñ (ve.tegenwoordige¡ vcn êên) vêññoot v.n Ern3t I You.g Accountðnt3 LLP- Er^it &
Young Accoúntãntr LLP ìs stðlutðir gevert¡gd te 6 More London Place. London, SEI 2DA, Veren¡gd Konlnkr¡jk, hrlft hð¿. hoofdvestiginq aa¡ Eoompie! 254, 30t I XZ Rotterd¡m,
Nedertðnd en ¡! ge.eg¡streêrd bii de Kðme. v¡n Koophand€t Rotte.dàm onder ô!mmer 24432944. Op onze qetlzåamh€den ¿i¡n ålgemene voorwaardeô vðn toepã3Éin9, wð¿rin eên
bepèrfing và¡ de ðanJpråtêl¡¡¡he¡d ìs opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hilversum

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarreken¡ng

20L6
Ons oordeel
Wij hebben de in de jaarstukken 2016 opgenomen jaarrekening 2016 van de gemeente Hilversum te
Hllversum gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de gemeente
Hilversum op 31 december 2016 ín overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provlncies en gemeenten.
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016,
uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf rDe basis voor ons
oordeel met beperking ínzake rechtmatigheid', in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, waðronder gemeentelijke verordeningen.
De jaarrekening bestaat uit:

het overzicht van lasten en baten over 2016
de balans per 3l december 2016
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen en;
de verantwoordingsinformatie over de specifieke uítkeringen (SiSa)
De basis voor ons qoerlkeurerrd oirrdeel i:et¡eflende de qetrouwheiri err orrs oordeel met beperkinq
inzake de rechtmatigheid
De öasis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid

1)

Ð

Met betrekkíng tot de lasten voortvloeiend uit de inkopen en aanbestedingen hebben wij voor een
bedrag ter hoogte van € 3,69 miljoen inkopen geconstateerd welke niet in lijn met de Europese
aanbestedingsregels hebben plaatsgevonden.
Het realiseren van een lager gerealiseerd aantal arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorziening dan
verwerkt in de jaarrekening heeft geleid tot € 0,21 miljoen aan getrouwheids- en

rechtmatigheidsf outen.

3) Het overschrijden van de door de gemeenteraad vastgestelde budgetten

voor investeringen heeft

geleíd tot € 0,07 miljoen aan rechtmatigheidsfouten.
Overige ôasis voor ons oordee/
WiJ hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrofe decentrale overheden (Bado), het
controleprotocoldat is vastgesteld door de gemeenteraad op maart 2OI7 en de Regeling

I

OC335594- In .elðt¡e tot Ernlt & Young Accountðnts LLP wordt de term pa.tn€r gebrurkt voor een (ve.tegeñwoordige¡ v¡n een) vennoot van Ernst & Young Àccountðnts L!P. Ernst &
Youñg Accou¡tanl! LLP ¡s ståtùtair gevesligd te 6 More Londoñ Pt¡ce, Londoñ, SE ¡ 2DA. Veren¡gd Konink.iik, heetl haar hooldve¡lìg¡n9 aðn goompies 258, 30t 1 XZ Rolterdôm.
Nederlðnd eô ¡s gereg¡streerd b¡i d€ K¿mer vôñ Koophandel Rotterdam o¡de. nummer 24432944. Op onze werkzaðmheden ¿ljn ôlgeñe¡e vooruãarden vao lo€p¿ssiñç, waarin een
beperking vðô dè ððniprðkelli¡heid ¡r oogênomen.
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Controleprotocol Wet normer¡ng bezoldiging topfunctíonar¡ssen publíeke en semipublieke sector (WNT)
2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".
Wij zijn onafhankeli¡k van de gemeente Hilversum zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankeliJkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordeníng gedrags- en
beroepsregels accountants OGBA).

vinden dat de door ons verkregen controle-lnformatie voldoende en geschikt ís als basis voor ons
goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons oordeel met beperking inzake de
WiJ

rechtmatigheid.

Materialiteit
Op basls van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als

geheel bepaald op € 2.615.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de

gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatíe de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regel¡ng controleprotocol WNT 2OL6.
Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle

geconstateerde afwijkingen boven € 130.750 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2016 andere
informatie, die bestaat uit:
het voorwoord en de leeswijzer;
het jaarverslag, waaronder

de programmaverantwoordin g
de verantwoording van de sterprogramma's
de paragrafen;
Uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven ín punt 1, 2 en 3 in de paragraaf'De
basis voor ons oordeel met beperking', zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening
dat de andere informatíe:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materië,le afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op bas¡s vên onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse
Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden

bij de Jaarrekening.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de
jaarrekeninq
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen,
zoals opgenomen in het normenkader welke op I maart 2017 is vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders en ter kennisgeving naar de gemeenteraad is verzonden. ln dít kader is het
college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De gemeenteraad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de

gemeente.
Onze verantwoordelijhheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodðnig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatíe verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uítgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen dle gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat ís vastgesteld door de gemeenteraad op
maart 2017, de Regeling ControleprotocolWNT 2AL6, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identif iceren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
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controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschíkt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwljking van materleel belang nlet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samensp¿¡nnlng, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelük verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersinq die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de gemeente;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de iaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen en;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de ln de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutatles
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwlJdte en timing van de
controle en over de significante bevlndingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele signíficante tekortkomingen in de interne beheersing.
WiJ

Utrecht, 11Juli 2017

LLP

& Young

drs. J
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hilversum

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening
2AL6
Ons oordeel
Wij hebben de in de Jaarstukken 2016 opgenomen jaarrekening 2016 van de gemeente Hilversum te

Hilversum gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de van de grootte en de
samenstelllng van zowel de baten en lasten over 2016 als van de actíva en passlva van de gemeente
Hilversum op 31 december 2016 ín overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincles en gemeenten.
zíJn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016,
uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons
oordeel met beperking inzake rechtmatigheid', in alle van materieel belang z'tjnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.
De jaarrekening bestaat uit:

het overzicht van lasten en baten over 2016
de balans per 31 december 2016
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen en;
de verantwoordingsinformatie over de specífieke uitkeringen (SiSa)
De basis voor ons goedkeurend oûfdeel betr¿'ffende de qetlouwhe¡d en ons oordeel met beperking

inzake de rechtmatigheid

voor ons oordeel met beperkinq inzake de rechtmatigheid
Met betrekking tot de lasten voortvloeiend uit de inkopen en aanbestedingen hebben wij voor een
bedrag ter hoogte van € 3,69 miljoen inkopen geconstateerd welke niet in lijn met de Europese
aanbestedingsregels hebben plaatsgevonden.
Het realiseren van een lager gerealiseerd aantal arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorziening dan
verwerkt in de jaarrekening heeft geleid tot €, O,2t miljoen aan getrouwheids- en

De öas¿s

1)

2)
3)

rechtmati gheidsf outen.
Het overschrijden van de door de gemeenteraad vastgestelde budgetten voor investeringen heeft
geleid tot € 0,07 míljoen aan rechtmatigheidsfouten.

Overige öasis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2017 en de Regeling

ËY

Pagina 2

Bulfdino a better
workinó world

Controleprotocol Wet normerlng bezoldiging topfunctionarissen publíeke en semipublieke sector (WNT)
2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de Jaarrekening".
Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Hilversum zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wiJ voldaan aan de Verordening gedrags'en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons oordeel met beperking inzake de

rechtmatigheid,

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als

geheel bepaald op € 2.615.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor
116 en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

fouten

Wij houden ook rekening met afwljkingen en/of mogelljke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel ziJn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de.iaarrekening opgenomen WNT-informatíe de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 20L6.
Wíj zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle

geconstateerde afwijkingen boven € 130.750 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2016 andere
informatie, die bestaat uit:
het voorwoord en de leeswijzer;
het jaarverslag, waaronder
de progra mmaverantwoording
de verantwoording van de sterprogramma's
de paragrafen;
Uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven in punt 1, 2 en 3 in de paragraaf'De
basis voor ons oordeel met beperkingr, zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening
dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle ínformatie bevat die op grond van het BBV ís vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse
Standaard 72O.Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden

bij de jaarrekenlng.
Het college van burgemeester en wethouders ís verantwoordeliJk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de qemeenteraad voor de
¡aarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en
wethouders is ook verantwoordeliJk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begrotíng en met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeenteliJke verordeningen,
zoals opgenomen in het normenkader welke op I maart 2017 is vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders en ter kennisgeving naar de gemeenteraad is verzonden. ln dit kader is het
college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkíngen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De gemeenteraad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de

gemeente.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatíe verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tiJdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beilvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad op
maart 2017, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de rísico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

I
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controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle'informatie die voldoende en geschlkt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijklng van materieel belang nlet ontdekt
wordt groter dan b'rj fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzetteliJk nafaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren dle passend zljn ln de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteÍt van de lnterne beheersing van
de gemeente;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheldscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtlngen die daarover in de
jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen en;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transactles en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand ziJn gekomen.
Wlj communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevlndingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder

eventuefe significante tekortkomingen ln de ínterne beheersing.

Utrecht, 11 juli 2017

Ernst & Young Accountants LLP

wg. drs. J.M.A. Drost RA
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Openbaarmäk¡ng van controlêvêrklarlngen

Condlt¡.3

De macht¡glng om dê conlroleverklarlng opcnbðar te mahen rvordt
gegeven onder de volgende condltles;

Þ

'
Þ
r

>

¡

2

lndlen na het verlenen van dezê machtlg¡no leiten en
omstðndlgheden belend worden diê vðn ê3sentiðle beteken¡s
¿ln voor het beold dat de laarre¡enlng oproept, ls nader overleg
met de åccountånt noodza¡€l¡Jk.
De machtlging heeft betrekklng op het opnemen y¿ñ dê
controloverll¿rlng ln het ten behoeve van de rlgemené
vergaderlng ult te brengen v€rslâg, waarln ook de opgemaakte
J8â¡reh€nln0 wordt opgênomsn.
De machtlglng heeft ook betretklng op hot opnemon van de
controteverkl6rlng ln het bl¡ het handelsreglster te deponeren
vêrslag, mlts de behandellng van de Jaðrrehenln9 op de
ôlgemene vêrgôderlno nlet tot aanpasslng leldt.
De voor deponerlng bl¡ het hðndelsrogl3ter bestemde
Jåðrrekenlng waarln op grond van art¡kel 2:397 8lV
vereenvoud¡Olngen ul¡n ðangebracht, dlent te z[n ontleend åðn
de door dê rl0êmene vergaderlng vðstgestelde laôrrekenlnq.
Éen concept vðn d€ze voor deponerlng blj het handêlsreglster
b$temdelððrêkeninq diênt åan on3 ter lnzage te worden
0êqeven.
De controleverklarlng kðn oo¡ worden toegevoegd lndlen de
Jâarrelenlng op eleklronische wlj¡e, blvoorbecld op lnternet,
wordt op€nbrðr Oemaðlt. Dêze lðårrekenlng dlent de volledlge
,ðôrrekenlno te ¿l,ln en de¿e dlent Ooed te zün ålgescheiden van
ôndere gellJktüdlg elektronl¡ch openbaar gemaahte lnformðtle.
lndlen de rêêds opeñbåðr gemrakte Jaårrekenlng wordt
opgenomen ¡n een ander stuh dat zål worden openbaar
gemaakt. ls yoor het opn€men vån de controleverklarlng daðrb¡.|
opnlêuw toestemmlng van de accountant nodlg.

Îoêllcht¡ng op d. coodltleE

2.1 Rrrd vrn comml¡eådssen en Þ!d vrn bestuur
De ðccountant 2Êndt zljn controleverklðr¡ng doorgaans aan de raad
van commlssarlssen en de raâd van bestuur. Dlt ls ln
overeenstemmlnq met Eoek 2 van het Burg€rl¡Jk Wetboek (BW) dat in

arti¡el 393 onder meer uogt: "De accountant geeft de ultslag van
zlrn onderzoek yveer ln een verklôrlnq". "De accountant brengt
omtrent zijn onderzo€k verslag uit ðan de raad vån comml3sarlssen
en aðn h€t bestuur."

2.2 AlgÊm.n. vclgrd.rlng
Openbaårmâk¡ng vân de controleverklãring ls slechts toegestðan na
uitdrukkellrke to€stemmlng vän de accountant. ln dit kader wordt

onder openbaarmal(lng verstaôn het boschlkbâar stellen voor het
pub¡iek, dôn wel aån een zodanlge krlng vån personen dat deze met
het publiek geliJk ls te stellen. Verspreldlng ondor aåndeêlhouders
c.q. leden valt ooh ondêr dit begr¡9 openbôðr mðken. ¡odðt voor het
opnemen vån de controleverklarlng ln het verslåg dåt aan de
ôlgemene vergaderlng wordt ultqebrôcht machtíg¡ng vån de
åccountant nodlg li.

2.3 Controlrv.rhlô.1n9 Þlus veraotvroordlng
De mðchtlglng hectt b€trekklng op publlcatle ln het verslag waarin
tevens li opgenomen de jaarrekenlng waarop de controleverklôrlng
betrekking heeft. Deze condit¡e stoelt op de boroepsregels dle
¿eggen dat het de accouîtant verbo{ten ¡s toestemmlng te qêvên tot
openbaarmaking vôn zlJn verklôrlng.nders dan te¿amen met de
verðntwoordlng wrårop die verklðrlng betrekklng heeft, De
accountånt ¡rl ook âltlrd de overlge lnhoud vån hèt verslag rvillên
zlen, omd¡t het hem nlet toegestaan ls toostemmlng tot
openbaarmaklnq vån zIn verklaring te vsrlenen lndlen door de
lnhoud van de gezðmenlIfi openbðär gemâålte stukken een onju¡ste
lndruk omtrent dê beteken¡s van de ¡aârrekening ryordt gewelt.

2.4 Gebeurtènl3!en tussen datum controlôvgrkla.lng cn
algamana vcrgrderlng
Aandacht dlent geschonken te worden aân het telt dåt ¿lch tussen de
datum van de controleverklarlng en de dðtum van de algêmene
vergaderlng rvaarln omtrent de våststelllng van de laarrekenlnq
wordt besllst, lelten of omstôndlgheden kunnen voordoen dle van
essentiéle betelen¡s zirn voor het b€eld dat de jaarrek€n¡ng oproept.
De accountrnt dlent nameli¡k op grond van COS 560
controley{€rkzååmheden te verrichten die er op gerlcht zün
toereikende controle-¡nformåtie te verkrilgen dat alle gebeurtenissen
voor de dðtum vðn de cont.oleverklaring d¡e ðônpð5sing van of
vermelding in de jaarrekenlng verelsen. zijn gesignâlee.d.

lndlen de accountðnt gêbeurten¡ssen ter kcnnls lomen, dle vån
materiële bêtekenls lunnen ziln voor de lðårrokonlng, dlent de
ðccountðnt te overwcgen of die gebeurtenÌssan lulst zl¡n verwerkt en
toerelkend ¿lrn vermeld ln de toellchtlng bl, de ¡åarrolenlng. Als de
rccountant tussen de datum van de cont.oleverklårlng en de d¡tum
dat dejarrrêkenlng openbðôr wordt oemðåkt, kennls n€emt van €en
feit dat de Jaarretenlng materleel zou lunnen belnvloeden. dlent de
¡ccountant te bêoord€len of de laarreken¡ng moet vrorden gewij¿lgd.
dê lwcatle te besprelen met de leidlng en te handelèn zoðls op
0rond van de omstðndlgheden noodzâlcl¡jk ls.

2,5 H.nd.l¡rcglltrt
De ¡åôrfêk€nlng wordt (bü onder tltol 9 BW2 vallende rechtspefsonen
sðmen met hêt,åarvårslag en de oyerlge gegovens) ovêrgelegd aðn
de ðloemene veroðderlng. De algemene vetgaderlno besllst over de
vaststelllng van do JaarrêkenlnO. Pôs na de vaststelllng vðn de
lðarralenlng door de algemene vergaderlng ls sprâke van een
vennootschappelljke Jðarrekenln0. Dere laarrelanlng zal ln de regel
ln onqêw¡.|¿lgde vorm worden våstgêitold. Aan de
vennootschåppelüke laðrrekenlng mo€t ôls onderde€l vôn de overlge
gooevcn3 de conlroleverklôrlng rorden toegevoegd. De tekst
hlerv¡n is normral oesprolen ldentlêl( ôan de eerder âfoelegde
controlewrklarlng. Het ls de vennootschôppelüke !å¡ffelênlng dle
samen met het ¡aarvoßfåg on de ovsrlge gegevens bU het
håndelsrêglster wordt openbåår gsmâãkt. Onder de overlge
oegevans behoort dan te ¿ln opgenomon do controleverklðrln9 dle
behoort bl, de volledlge,laarrekenlng. lndlen de behandellnO van de
,tårrekening op dê al0em€ne vergadedng nlet tot aanpôsslng leidt,
lan de controleverklðr¡no lvordên to6gryoG9d âan de door de
algemenc vergader¡ng vastgestelde rsarrekenlno en blj tljdlge
deponerlno van het verslôg ten kantors vån het hðndelsteglster als
onderdeêl yån dlt vèf'|ôg worden opcnbaar gemaakt.

¿.6 Op.nbærmrklng op andêrc vrUr.
De Jðarrekênlng kån ook worden openbaar gemaakt op andere wii¿e
dôn door deponerlng blj het handelsreglster. Do controleverklarlng

l(ån ook dan worden toôgevoegd, mlts het gâôt om op€nbaarma¡lng
van de volledige jærfelening. lndien eon deel van €on ,âarrekening
dan wel een verkort€ laarrekenlng openbðar ryordt gemaakt, ls het
nlet toegeståôn dôt daarb¡l enlgerlel door de accountant geg€ven
mededellng wordt opênbðar gema¡kt, tånzlJ:
hlJ tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven
omstandl9heden het desbetrelfonde 3tuk to€r€lkend ls; of
op grond vân wettel¡ik€ vooßchrlften mêt op€nbáðtmaking van
het desbetreflende stuk kan wordên volstâan.
lndien nlet d€ vollêdige raårrekenlng wordt openbaar gemaakt, ls
nader overleg mêt de åccountant noodzålelljï. Blj het opnemen van
de iaarrelenlng en de controleverklôrlng op lnternet dlent
gorvaôrborgd te worden dåt de ¡aar¡e¡enln0 goed ls atgesche¡den
van andere lnlormatle op de internetsite. De scheldlng han
blrvoorbeeld plaåtsvlnden door de iåårr€lenlng ln nlet-bêyverkbare
vorm ôls een rfzonderlük bestand op tê nemen of door een
vyaarschuwlng op te nemen indlen de lezer de JaðrreÍening verlaat.

a,
b.

2.7 Opneman ln rcn rnder stu¡
lndlen de rêeds openbåar gemaakte Jaarrekenlng wordt opgenomen
in een ånder stuk dat ral worden openbâar gemðakt, ls sprake vôn
een nleuwc openbaårmaking sn ls opnleuw to€têmminO van de
ðccountant nodlg, Een voorbeeld vån deze sltuatle ls de publlcatie
van êê0 em¡ssleprospectus met daarln opgenomen de laarrekening,
nadat dezellde Jsarrekèning t€zamen met de ânderê Jaarstukken ¡s
qedeponeerd b[ het hðndelsreglster. Voor elke nleuwe
opênbôarmaling ls dus opnieuvr toeslemming van de accountant
nodlg.

2.8 Gab.url.nl33.n nt de !lg.m.nê v.rgrrt.flng
lndlen nô de vaslstelllng van de,aarreken¡ng leiten en
omstandigheden bekend ziln geworden waardoor de laðrreken¡n9
nlet långcr het wettelllk vereiste ¡nzlcht geeft. moet nlettem¡n de bij
de vôstgestelde Jaarreken¡ng afgeg€ven controleverklarlng ryorden
gehandhaafd, ev€nals de b¡J het handelsregister neergêlegde
controlêverklarlng. ln dat geval dlent de rechtspersoon over deze
fe¡ten en omstândlgheden een mededellng bij het handelsreglster te
deponeren, voorz¡en vôn een conlroleverklarln0. Ook in deze s¡tuatie
is nad€r overleq met de accountant noodzakeli,ik.

U tcrqgt,
Burgemeester en 1\Iethouders $emeente Hilversum
gemeente@hilversum. nl
Gemeentera¿d gemeente Hilversum
Griffi.e gemeente Hilversum
griff.e@hilversum.nl
Raadscommissie Verkeer en Beheer Gemeente l{ilversum
grifne@hilversum.nl

Hilversum, 2 augustus 2017
Betreft : Kerkela¡rdenla¿n
Geachte dames en heren,
Op de Kerkela¡rdenlaan z{jn inmiddels zgn. sergearrtsstrepen a,angebracht. Het is de
bedoeling van de gemeente om te zien of deze strepen snelheidsremmend werken.
Da¿,nroor zÍgn snelheidsmetingen geda,an voor het aarrbrengen van de strepen en werden er
metingen gedaa^n na het aanbrengen van de strepen.
Wij willen als Verenigþg van Eigenaren Kapittelweg 2-112 alvast een a¿¡rtal punten naår
voren brengen. T\Iij vrezen n.l. hoe de uitkomst ook luidt dat a¿n het werkelijke probleem
mreer niets geda^a,n zal worden. De uitkomst va¡r de metingen schijnt a,l enige tijd
besctrikba¿r te zÍ$n, maar blijkbaar niet voor ons a,ls bewoners va¡r het
appartementencomplex Kapittelweg e-f 12. Tegen de tÍ$d dat de gegevens ookvoor ons
beschikbaar komen zullen de kaarten voor de verkeersbegroting va¡r 2018 al wel weer
geschud z{jn. Wij willen niet meer verwachten en verlangen dat in de begroting van
eindelijk ruimte komt voor een structurele aanpa,l< va¡r dit grote probleem.

Het werke[jke probleem is n.I. dat de Kerkelandenla¿¡r een sluipweg is naår Loosdrecht,
wa,arop hoge snelheden worden bereilct. Dat is in onze visie en in die va¡r de gemeente niet
de bedoeling. Hieronder geven w{j een aantal citaten die erop wijzen dat de €lemeente dit
inderdaad ook van mening is.
Toen de Oscar Romerolaa¡r enige ma¿¡rden geledenwerd af$eslotenwas het een mooi
moment om te zien dat de Kerkela¡rdenla¿¡r inderda,ad een sluipwe$ is. Da,$el{iks
probeerden honderden automobilisten of de Oscar F,omerola¿¡r toch niet open was. Ook
voor de gemeente is de Kerkela¡rdenlaa¡r bfijkbaar een sluipweg, hoewel dat in teélenspraak
is met het beleid: op borden stond a€,ngegeven dat Loosdrecht via de Kerkelandenlaan/
Oscar Romerolaan niet bereikbaa,r was en d.at er omgereden moest word.en.

Het bestemmingsplan Kerkela¡rden uit 2OOg luidt:
"dat Kerkela¡rden primair een woonfunctie heeft, met uitzondering va¡r de centrale zone.
In deze zone is een a¿ntaJ. maatschappeUjke voorzieningen en het winkelcentrum
gesitueerd. Het beleid va¡r de gemeente is erop gericht de woonfunctie te behouden en,
buiten de centrale zone, te versterken."
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Dit is in eOtg bevestigd.
Uit: Bestemmingsplan âO15
5. 1. 5 Verkeersstructuur
De Kloosterlaan en Kerkelandenla¿¡r hebben een functie als gebiedsontsluitingsweg, voor
de toegang va,n de woonwijk en doorstroming van het verkeer intern in Kerkela¡rden. Het
kara,kberva¡r deze wegen sluit aanbÍj de functie hierwa¡r.
De overi$e straten in het plangebied zijn erftoegangswegen. Deze wegen hebben een directe
a¿ntakking op de Kloosterla¿n of Kerkela¡rdenJ.aan, waårna deze in een cirkel aJ.le
woningen in het hofie bereikba¿r maken. Op a,l deze wegen vindt een gemengde
verkeersa,fi¡rikkeling pla,ats.
De gemeente schreef op I3

julÍ

åO1?:

"dat in het groenbeleidsplan ideeën zijn opgenomen om de brede rijbaan va¡r de
Kerkela¡rdenlaa¡r te versmallen. De uitkomsten van het verkeersln¡nrlig onderzoek bieden
exbra ondersteuning voor het treffen va¡r maa,tregelen".
Inmiddels is het bestemmingsplan T/Vinkelcentrum Kerkela¡rden gerealiseerd.
Uit de zienswijzenotava¡r ?'OL citerenwij:

""In de brief vanvan de gemeente va¡r 5 ma¿rt eO16 sta¿t de vol€ende conclusie.
"De Kerkelandenlaa¡r is een 5O km/uur stra,at. De verkeersintensiteit past b[j het
verkeersregime.

inrichtin$van

de weg is in overeenstemming¡met dat regli.me, maå,r het brede prof.el
van de Kerkelandenla¿,n nodigþ kennelijk uit tot een hogere snelheid. Vooral door de vele
oudere bewoners in de omgeving van de Kerkelandenla¿n wordt de snelheid va¡r het
verkeer als bedreÍgend en¡aren. Het aantal ongevallen tljkt dit gevoel van onveiligheid te
De

rechtvaa,rdigen."
Zoals het gemeentebestuur ook in de voornoemde brief opmerkt, heeft de Kerkelandenlaa¡r
de a¿¡rdacht en wil de gemeente Hilversum daar inderdaad maa,tregelen treffen. Echter op
welke termijn de ma¿,tregelen getroffen gaå,n worden kan op dit moment nog niet worden
gezegd.
De verkeerslichten op het

kruispunt Oscar llomerolaan met de Loosdrechtseweg zün
zodanig ingesteld dat sluipverkeer via de Kerkela¡rdenlaa¡r wordt ott¡¡rrgsrli€d.""
Dat la¿tste is niet het geval. In tegendeel, de verkeerslichten moedigen het gebruik van de
Oscar Romerola¿n als sluipweg a,an.
De lllethouder Verkeer in de Gool en Eembode van ma,a,rt
Top- IO Hilversumse hardrijplekken ga,at wegwerken.

e0f6 heeft gemeld dat hij de

Tfidens een bijeenkomst op 5O mei j.1. in het kader va¡r Kerkelanden Leeft is aangegeven
dat de grootste zorgenv€¡,n de bewoners van Kerkela¡rden op het gebied varr
verkeersveitigheid ga"an over de snelheid op de Kerkelandenlaå,n, ma€r ook over de
veiligheidbij het overstekenvan de Kerkelandenlaa¡r. Va¡r de wijkfunctie van Nieuw
Kerkelanden komt rriets terecht. De enige veilige oversteekplek ligl midden tussen de
Kloosterlaan en de Franciscusweg en wordt zelden gebruikt. Bewoners zien uit naar een
veilige oversteekplek op de hoek Kerkela¡rdenlaar/Kloosterla¿¡r, n€La,r eenveilige
oversteekplek op de hoek va¡r Kerketandenlaan/Fra¡rciscusweg en naår een veilige
oversteekplek naar de bushalte Kapittelweg.
De waa,g is dus niet of de sergeantsstrepen al dan niet werken. De cruciale vraå,g is
wa,rm.eer ga,at de gemeente werk maken van al ha¿r beleidsvoornemens ten a¿¡rzien van de
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verkeerssituatie in Kerkela¡rden. n¡ herhating heeft de gemeente er blijk van gegeven ha¿r
eigenbeleidsvoornemens niet nate komen. De ma¿,t is nu echt vol. Wijverwachtenva¡r de
gemeente een duidelijk plan om al ha¿r beleidsvoornemens met betrekleing tot dit dossier
in eof? ten uitvoer te brenÉfen.
De miljoenen vliegen je om de oren als het ga,at om het stationsgebied. Vol$ens de
betrokken wethouders bedra¿len de totale kosten daarr¡a¡r palrureg 5O miljoen euro. Dat
komt vooral door de tunnel (8 mi$oen) en f.etsenstalling (7 miljoen). Door de uitgaven op
steeds op te nemen in de jaamekening, kost het plan Hllversum iederjaar anderhalf
miljoen euro. Dat is nog geen I procent van de jaarlijkse begroting. En dus zijn die kosten,
aldus wethouders claeger,'niet heel erg schokkend'. B{jkbaar is de wethouder eenvisionair
dÍe weet hoe de gemeentelijke flnanciën er over meer dan õO jaar uitzien. Een wethouder
die dat ze$, zou in het bedrijfsleven uitgenodigd worden een a¡rdere baan te zoeken.

Is het een idee om eerst bestaande beleidsvoornemens ten uitvoer te bren$en voordat er
a,an megaJ.omane plannen wordt begonnen en voordat er plannen ten uitvoer worden
gebracht die een voor ons onbegr[jpelijke prioriteit hebben. Wij denken hierbfi a¿n de
aanleg van een rotonde in de volstrekt verkeersluwe Villawijk op d.e hoek van de
Sweelincklaan/Beethovenla¿,n à raison van € I25.OOO,-. Voor Kerkelanden is al sinds 2006
geen geldbeschikba¿r.

zullen ons ook wenden tot Provinciale Staten Noord-Holland. III{j wa$en wij ons af of er
enige controle is op de middelen die regelmatigvanuit de provincie na¿r de $emeente
worden gestuurd er bevordering van de verkeersveili$heid.
TlìIij

Ondergetekende schrijft dit namens de Verenigþgvan Ei€fena¿rs Kapittelwe$ 8-112 te
Hilversum (56 appartementen). Dit leeft, zoals uit de bÍ$eenkomst va¡r õO meij.I. is
gebleken, ma,a,r ook uit de contacten in de buurt, bij de ornliggende VvE's enbewoners van
de húzen a¿¡r de Kerkela¡rdenlaan. Zeker leeft dit ook b[j Nieuw Kerkela¡rden.

Met vriendelij ke gro et,

Mr D.C. Vermaire
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Ed Bandsma < ed.bandsma@gmail.com >
dinsdag 22 augustus 2017 L0:55
Griffie-Hilversum
Fwd: RE: Oversteekplaats Gijsbrecht Starínglaan

--

Beste gemeente raadsleden en wethouders.
Onderstaand het antwoord van Bart op mijn waag om bij de Elcerlieck school een veilige oversteeþlaats te
maken..
Op het moment wordt er gewerkt aan de Gijsbrecht dit had mijn inziens dus best mee genomen kunnen
worden.
Op het moment dat deze oversteek werd aangelegd was de school ook daar geplaatst.
Inmiddels al enige jaren is de school op een andere locatie..
Wat zou het toch fijn zijn als de kinderen daar veilig kunnen oversteken ipv een heel stuk om te moeten
lopen.

Ik hoor graagu reactie terug.
Met wiendelijke groet,
Ed Bandsma

06-27196 409
Doorgestuurd bericht
Van: "Helm, Bart van der" <b.vanderhelm@hilvers
Datum: 6 mrt. 2017 14:33
Onderwerp: RE: Oversteekplaats Gijsbrecht Staringlaan
Aan: "ed.bandsma@.smail.com" <ed.bandsma@snail.co
Cc:

Geachte heer Bandsma,

De Gijsbrecht van Amstelstraat is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/uur.
In het kader van het project "Veilig naar School" zijnbegin 2015 ter hoogte van de Staringlaan drempels
aangelegd als snelheidsremmende maatregel. Voor het oversteken bevindt zich in de nabijheid van de
Staringlaan op de kruising van de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Vosmaerlaan een
oversteekvoorziening met kanalisatiestrepen en een middeneiland die de Gijsbrecht van Amstelstraat in
twee korte oversteken verdeeld. Verder bevindt zichop de kruising van de Gijsbrecht van Amstelstraat met
de Loosdrechtseweg een Geregelde Oversteekplaats (GOP) met een verkeerslicht voor voetgangers en
middengeleider die de eveneens de Gijsbrecht van Amstelstraat in twee korte oversteken verdeeld.
Gelet op bovenstaande genomen maatregelen en al aanwezige oversteekvoorzieningen in de buurt van de
Staringlaan zien wij geen noodzaak om nog extra voorzieningen aan te leggen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bart van der Helm
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Van: Ed Bandsma [mailto:ed.bandsma@ smail.com]
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 9:09
Aan : Marsbergen, Dick van <d.vanmarsbergen@hilv
Onderwerp : Oversteekplaats Gij sbrecht Staringlaan
Beste (Dicþheer van Marsbergen,

Op de Hogendorplaan staat O.B.S. Elckerlyc om hier te komen vanaf de wijk bij Bosboom Toussaintlaan
moet er de levensgevaarlijke en drukke Gijsbrecht van Amstelstraat worden overgestoken.
Het is toch van de gekke anno 2017 dat daar nog steeds geen oversteekplaats(zebrapad) is.

Als je ziet hoe ouders soms hun kind net weer terug kunnen trekken voor ze onder een auto liggen is
gewoon schrijnend.
Hier dient dus ook gewoon een oversteeþlaats te komen.
Excuses als er is verderop een verkeerslicht of in het winkelgebied een oversteekplaats zijn geen
steekhoudende argumenten.

je niet op ieder kruispunt een oversteeþlaats kan realiseren maar juist deze plek tegen
over de school is daar een zeer getikte en veel gebruikte plaats.
en

ik snap ook
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Met wiendelijke groet,
Ed Bandsma- Hildering
+31 6
196409
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Reiiden-Mulder, Cora van der
Van:

Ed Bandsma <ed.bandsma@gmail.com >

Verzonden:
Aan:

donderdag 3L augustus 20L7 20:34

CC:

Griffie-Hilversum
herinrichtíng Turfstraat eo en bodemondeaoek.

Marsbergen, Dick van

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

B&W

Parkeren Rabatstrook.pdf

en raadsleden

Beste Dick,
Goede vakantie gehad??
Dan mag je nu weer vol aan de bak.

Bodem onderzoek
17 sept. willen jullie het bodemonderzoek bespreken voor afgaand zienwij graag dit rapport op de deurmat
liggen, dus dat beteerd komende week bij ons thuis.

Sanering van de privegronden.
Aan de hand van de onderzoeken bepalen we gezamenlijk wat er met de privé gronden moet gaan gebeuren

ivm vervuiling.
Herinrichting vossenstraat en Egelstraat.
De keuze van de bomen is een goede keus gezien de indeling van de straat.
Rabat parkeren. rabat parkeren betekent half op de stoep zie de afbeelding die jullie mee sturen op de
website en als bijlage.. schuine stoepranden.... waarom schuine stoepranden?
Makkelijker oprijden minder schade aan de auto's (Lees schokbrekers) het is van de zotte dat hierop
bezuinigt gaat worden terwijl het eerst wel aan de bewoners is voorgesteld.Mijn uitgangspunt is dus ook
schuine stoepranden of de eigenaar(gemeente) betaald de schade aan de auto's)
Ik snap dat dit meerkosten met zich mee brengt maar daar hadden jullie dan van te voren rekening mee
moeten houden in de planning en niet de bewoners (belasting betaler) de dupe van laten worden.
Graag zien wij dan ook datdeze beslissing wordt terug gedraaid.

Herinrichting Turfstraat,
Gezien dat de Turfstraat niet zo heel veel groen heeft aan de straat /stoep en er hier zeker gerooid gaat
worden hierbij het volgende voorstel.

herinrichting gelijk aan Bussumerstraat , voordelen meer groen op straat en een natuurlijke snelheid
beperking, dus geen drempels meer die € 25.000,00 per stuk kosten, dus een kosten besparing van €
75.000,00. ja dit gaat ten kosten van een een aantal parkeerplekken, maar dat is te overzien.
Kolken: de Turfstraat tussen nummer 9 en25 is het laagst gelegen deel van de wijk, dus bij hevige regenval
staat dit stuk onder water.
Voorstel hiervoor is grotere straatkolken met grotere afroeren naar het riool om problemen te voorkomen.
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Met wiendelijke groet,
Ed Bandsma- Hildering
+31 6 27196409
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Reijden-Mulder, Cora van der
Van:

Verzonden:
Aan:

Patrick Weening <patrickweening@trigo.nl> namens 'Patrick Weening, vooaitter'

<voozitter@osp-eo.nl >
zondag 3 september 2017 L3:5L
Broertjes, Pieter; Jaegeç Wimar;Voorink, Floris; Klamer, Arjo; Vroonhoven, Nicolien
van; Want, Eric van der; heinjaarsma@telfort.nl;
annemarie.den.daas@d66hilversu m.nl; mwprodu kties@ gmail.com;
evelinestroucken@ hotmail.com; anne.dejong@d66hilversum.nl;
edwin.gobbels@gmail.com; ajwolthers@gmail.com; rinse.veltman@d66hilversum.nl;
karin j.walters@gmail.com; m.l.ruitenberg@gmail.com; tjerkies@gmail.com; ifanzyïT
@g mail.com; malikaboumad kar@gmail.com; fritsvogel @wdhilversum.nl;
haitskevandeli nde@wdhilversum.nl; ru ud.verku'ljlen@xs4al Lnl;
joostvangilse@wdhilversum.nl; freekreijmerink@wdhilversum.nl;
hiddefennema@wdhilversum.nl; Bianca Venareij; pvrooden@gmail.com;

Onderwerp:

sphilversum@live.nl; n.ten¡viel@live.nl; hans.haselager@pvdahilversum.nl;
nmdegenhart@ g mail.com; saami.akrou h@ pvdahilversum.nl;
olafstreutker@ hilversum.cda.nl; anjawijnands@ hilversum.cda.nl;
gerbenvanvoorden@ hilversum.cda.nl;jan.kastje@groenlinks-hilversum.nl;
marleen.remmers@groenlinks-hilversum.nl; jan.dewit@ hilversum.christenunie.nl;
aafkevreugdenhil@hilversum.christenunie.nl; hansroos@chello.nl; 'Mirjam Kooloos';
fdemirkanS6@ gmail.com
'Ruud van Spengen';
e.bakker55@chello.nl;jochum.sluitman@alcatel-lucent.com;
'Greo Weimer, Secretaris';'Wim Pardon, Algemeen bestuurslid';'Christien Jekel,
Penning meester'; Griffie- Hilversu m
Tegen alle afspraken in: buitenproportionele opsplitsing Kleine Drift 35a

Urgentie:

Hoog

CC:

Geacht college, geachte leden van de raad,
Begin dít jaar is door de gemeente Hilversum vergunning verleend voor het opsplitsen van het pand Kleíne Drift 35a

in 15(! !) wooneenheden.
Ondanks de afspraak dat nà 2003 in onze wijk (bíj u bekend als Kleine Driftbuurt) geen opsplitsing meer zou worden
toegestaan, omdat juist deze wijk al een overmaat aan meervoudige bewoning kent.
lk breng u daarbij het Convenant Woningsplitsing in herinnering wat door 4 bewonersverenigingen in Hilversum aan
de raad en het college is aangeboden, door de raad en het college destijds unaniem werd omarmd en - voor zover

wij weten - verwerkt in het bestemmingsplan.
Het steekt ons enorm, dat op deze wijze het Convenant 'n de afspraken met voeten zijn getreden en zet op dit
onderdeel vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gemeente als gesprekspartner, in dezen in het nakomen van
de gemaakte afspraken.
Ook aangaande het parkeerbeleid - de parkeerdruk in onze wijken compleet negerend - gaat men - opnieuw tegen
de afspraken in - gewoon weer uit van het verlenen van extra parkeervergunningen. Met de heer Sicco Altenburg in
zijn functie als teammanager Parkeren en Verkeer zijn destijds daarover heldere afspraken gemaakt waar zijn
opvolger zich kennelijk niet aan gebonden voelt. En op dat gebied wringt trouwens wel meer, maar dat is hier nu
even niet aan de orde.

Bovendien heeft het er alle schijn van dat men vermeden heeft hierover met ons te overleggen: zoals bleek was zelfs
de buurtcoördinator niet op de hoogte van deze opsplitsíng gesteld, blijkt nu.
Het pand had een maatschappelijke bestemming. Wij hadden al lang geleden aangegeven er prijs op te stellen dat
die maatschappelijke bestemming te behouden.
1

Sterker nog, in overleg met de wijkcoördinator hadden wij het verzoek liggen om een deel daarvan te bestemmen
voor wijkactiviteiten van verschillende aard. Op dit moment is er in onze wijk daar immers geen enkele mogelijkheid
voor. Wij moeten daarvoor steeds uitwijken naar andere wijken, waardoor het animo vanuit de buurt sterk

vermindert.
Onbegrijpelijk dat dit compleet

¡s

genegeerd.

Tot dusverre voerde u juist als raad de dialoog met bewoners hoog in het vaandel, maar hieruit blijkt toch dat toch
om en over de hoofden van ons als bewoners - toch de eerste betrokkenen - heen is gewerkt.
ln het kader van het Convenant Woningsplitsing en de daaruit volgende huidige parapluwetgeving is juist die dialoog
van grote waarde geweest.
Bij de legalisering van de illegale appartementen was steeds het u¡tgangspunt dat die van voor 2003 moesten
stammen om nog in aanmerking te komen voor deze legalisering. Nieuwe opsplitsingen zouden niet meer worden
toegelaten.

Met name rond dit pand, wat al door de exploitatie van de zorgBV Ascencio voor erg veel overlast zorgde, had men
juist met uiterste zorgvuldigheid te werk moeten gaan. lnmiddels is het pand zelfs al bewoond, getuige de vele
namen bij de vele voordeurbellen.
Wij willen nu graag van u weten:
1. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?
2. Waarom zijn de afspraken om in onze wijk geen nieuwe opsplitsingen meer toe te staan geschonden en zelfs
zo grof met voeten getreden? En dit gaat niet over een kleinigheid, maar meteen over L5 wooneenheden
met biibehorende moeeliikheid parkeeruergunningen te verlenen in een buurt die dat absoluut niet kan
absorberen.
3. Waarom is er geen overleg met de buurt geweest? Na de eerste melding, dat er een aanvraag was
binnengekomen om het pand in 17 wooneenheden op te splitsen hadden wij al via de buurtcoördinator te
kennen gegeven geen opsplitsingen meer te willen en al helemaal niet in juist dat pand. Dat is vragen om
overlast en problemen. En die vergunning was toen ook geweigerd.
Maar eind vorig jaar kwam er op nieuw een vergunningaanvraag voor L1 wooneenheden, waarover geen
enkel overleg is geweest en die wèl ineens is toegekend.
4. Welke slinkse wegen zijn hier bewandeld? Of is hier geblunderd? En wie is gaat daarvoor ter verantwoording
worden geroepen? Want buiten dat het pand al helemaal niet voor opsplitsing in aanmerking had mogen
komen en het de maatschappelijke bestemming helemaal niet ontnomen had mogen worden, is de
vergunning ook nog eens uitdrukkelijk verleend voor 11 wooneenheden. Maar later is er zonder blikken of
blozen door de gemeente een wijzing in de tekeningen goedgekeurd, waardoor het er nu ineens 15 zijn. En
wíj gaan zeker niet akkoord met simpelweg de vergunning aan te passen naar de huidige stand van zaken.
5. Wat gaat u nu doen om:
a. Deze opsplitsing in wooneenheden terug te draaien;
b. Het pand zijn zo nodige maatschappelijk bestemming terug te geven;
c. Problemen door de intussen te verwachte overlast aan te pakken;
d. Zeker te weten dat er in die wooneenheden niet opnieuw problematische plaatsingen van frauduleuze
zorgBV's komen;
e. De vergunning voor de opsplitsíng, die bovendien niet eens volgens de verleende vergunníng is
uitgevoerd, in te trekken?

Met vriendelijke groet,

Lid van de HooH odviesrood

Patríck Weening,
Vicevoorzitter

¡tlr",'
^

nt eer gij dit print..
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T.a.v. College van B&W Hilversum
Postadres: Postbus 9900, 120lGM Hilversum
cc dhr. Harm Verweij, h.verweij@hilversum.nl
cc dhr. Nordin Amezian, n.amezian@hilversum.nl
cc gemeenteraad via raadsgriffie

Datum:25-7-20t7
Betreft: Reactie op aanvraag Omgevingsvergunning T-Mobíle antenne Clemenskerk

Geacht college.

Hierbij reageren wij op de aanvraag Omgevingsvergunning nr.40758L, voor de Clemenskerk,
Bosdrift 53, voor: verbouwen monumentaal pand en plaatsen antenne, datum aanvraag 20-062017, datum publicatie 29 juni.
ln het algemeen vragen w'rj graag uw aandacht voor het feit dat er al geruime tijd sprake is van een
situatie rond de Clemenskerk waarbij vergunning op vergunning wordt gestapeld, voor plannen die
vervolgens al of niet blijken door te gaan. Op deze manier wringt een vergunningaanvrager wel

telkens een voet tussen de deur voor nieuwe aanpassingen aan het gebouw of het terrein, tegen de
benodigde zorgvuldigheid in die ten opzichte van zo'n kostbaar en maatschappelijk gedragen
rijksmonument vereist is. We verzoeken u hier strikter op toe te zien en te zorgen voor een
zorgvuldige behandeling van nieuwe aanvragen, waarbij tijdig alle benodigde documenten door de
aanvrager worden ingediend en sprake is van voldoende ruimte en capaciteit bij ambtenaren om
aanvragen ook degelijk te toetsen. We verzoeken u om oude, niet gebruikte, vergunningen voor het

monument, conform de wettelijke mogelijkheden díe het college hiervoor heeft, in te trekken.
ln het bijzonder reageren w'rj nu op de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing van
drie 4G T-Mobile-antennes en een schotel in het kleine houten vieringtorentje op de Clemenskerk.
We wijzen u er op dat de gemeente hierbij in meerdere opzichten handelt in strijd met haar eigen

beleid en regels op dit gebied, met de zorgvuldigheid die van belang is als het gaat om een
rijksmonument in een beschermd stadsgezicht en met de verplichting om burgers hierover goed te

informeren.
Het lijkt te gaan om een kleine zaak, gewoon een nieuwe antenne, binnen in een klein torentje, maar

dat is niet de proportie die deze zaak heeft in de buurt. Het kleine klokkentorentje is de kroon op het
fraaie getrapte monumentale leien dak, van een gebouw waar de buurt hard voor geknokt heeft,
waar veel subsidie voor verzameld is en waar nog altijd veel maatschappelijke betrokkenheid bij is.
Het kantachtige transparante karakter van het houten torentje vormt een karakteristiek onderdeel

van het aanzicht van het monument in de Bloemenbuurt, zoals dat in het groot het geval is met de
Domtoren in Utrecht. Dit luchtige karakter heeft niet alleen een visueel, maar ook een praktisch doel.
Het torentje mag niet te zwaar zijn voor de dakconstructie en moet ook het geluid doorlaten van de
klok, die volgens een ín Hilversum woonachtige luidmeester van het Utrechts klokkengilde heel fraai

van klank is. Hiervoor dienen ook de rijen hardhouten 'klankborden' aan alle zijden, die met

L

rijkssubsidie hersteld zijn. T-Mobile wil de onderste klankborden nu vervangen door plastic om de

telecomstralen goed door te laten.

Het torentje van de Clemenskerk, 'onze kleine Domtoren'. Het torentje werd in 2077 geheel gerestoureerd en
kreeg net als het dak weer de originele leien bekleding terug. Foto Stichting Vrienden van de Clemenskerk.

torentje dreigt geheel verloren te gaan door het plan om dit vol te zetten
met antennes en bijbehorende stellages. Bovendien gaat het in de aanvraag ook om aanpassíngen
aan het rijksmonument zelf voor de bijbehorende ¡nstallatie, een extra vloer onder de toren voor 12
versterkers (met een gewicht van 300kg!) en transformatorkasten zowel boven als beneden, die
deels ook aan de buitenzijde van het monument op straatniveau zichtbaar zullen zijn.
De transparantie van het

Dit gaat allemaal in tegen de nadrukkelijke aanbevelingen die bij een vooroverleg over een eerdere

vergunningaanvraag in2OL2l2Ot3 werden gesteld en tegen het beleid uit uw eigen Antennenota.
De nota geeft nl. duidelijk aan dat hierbij A. een uitgebreide procedure is vereist en B. dat er geen
schade mag ontstaan aan het monument. lk haal de relevante passages uit de nota hieronder aan:

Nota Richtlijnen Antennelocaties Hilversum 2072
3.4.2 Monumenten
Het ploatsen van een ontenne-instollatie op een monument of in een beschermd stad- of dorpsgezicht
is omgevingsvergunningplichtig. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor provinciale en

gemeentelijke monumenten. Het enige verschil is dot bij het plaatsen van een antenne-installotie op
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een rijksmonument de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepossing is en bij provinciale en

gemeentelijke monumenten de reguliere voorbereidingsprocedure geldt.
6.4 Plaotsing

Plaatsing van telecommunicatieopporotuur (ontennes, mastconstructies, kobels, goten en kasten)
oan monumenten is olleen mogelijk als sprake is von onzichtbaarheid en geen schade wordt

toegebracht aan de monumentole substontie. Dat geldt voor de buitenkont von het gebouw, het
bijbehorende vanaf de openbare weg of zichtbore terrein, moar ook voor de monumentale ruimten in
het monument. De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft de toak de oonvrogen van
operotors kritisch aan bovenstaande uitgongspunten te toetsen voor zowel de rijksmonumenten ols
de gemeentelijke monumenten en daarover te odviseren aan het college.
6.5 Monumenten
Op bosis van de Monumentenwet 7988 is het aonbrengen von een telecomzendinstallatie

of

'omgevingsvergunningvrije' onderdelen op, oon of bij een monument vergunningplichtig en is een
omgevingsvergunning vereist. Dit geldt ook voor het ploatsen van ontenne-instollaties in beschermde
dorps- of stadsgezichten. Antenne-installoties kunnen afbreuk doen aan de woarde vdn monumentale
gebouwen of beschermde gebieden. Om die reden is ploøtsing van een antenne op, oon of bijeen
monument of cultuurhistorisch gebouw of gebied slechts bij hoge uitzondering mogelijk.

De aanvrager doet voor deze nieuwe aanvraag nu ten onrechte een beroep op een reguliere

procedure, door dit voor te stellen als een aanpassing van de oude (niet gebruikte) vergunning van
15 jan. 2013. Terwijl het om een hele nieuwe situatie en andere apparatuur gaat.
Voor het oude plan voor een T-Mobile-antenne op de Clemenskerk is wel een uitgebreide procedure
geweest, van L1.-10-2012 tot L5-L-2OL3, toen de toekomstige bestemming van het monument nog
helemaal onduidelijk was. De Vrienden van de Clemenskerk werden over dit plan ook enigszins
misleid, doordat de eigenaar van tevoren aangaf dat het om één antenne zou gaan, die niet zichtbaar
zou zijn. Het bleken er achteraf 4 te zijn, waarvan nog maar zeer de vraag was of die niet zichtbaar
zouden zijn. De vergunning werd wel verleend, ook al was de noodzaak ertoe door de eigenaar niet

aangetoond, terwijl dat wel een aanbeveling was van de afdeling monumenten. Maar het plan ging
gelukkig in de ijskast.
Nu wordt door T-Mobile en eigenaar BOE| geprobeerd om voort

te bouwen op die oude vergunning,

voor het plaatsen van grotere en zwaardere apparatuur. Terwijl die mogelijkheid door de afdeling
monumenten destijds nadrukkelijk werd uitgesloten. lk citeer uit de voorwaarden van dhr. Den
Dikken van destijds (tekst is ook bijgevoegd bij de huidige vergunningaanvraag):
E-mailbericht von dhr. Arie den Dikken aan projectleider Klaos Telgenhof van BOE|
Verzonden: donderdog 72 opril 2072

Uitgangspunt is uiteroard, dot daarvon [von de installotie] niets zichtbaar is en dot deze
voorzieningen beslist begrensd zijn, zodat niet allerleivoorzieningen dooraon loter moeten worden
toegevoegd. Het lijkt ons von groot belong, dat BOE¡ - voor de oanvroag omgevingsvergunning - zelf
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een begeleidend document mookt, woorin de noodzaok van uitzondering [van het gemeentelijk
antennebeleidl genoegzoom wordt onderbouwd met argumenten als:
- in de toren gaat het om die en die apporaten, ondersteuningsconstructie en bekabeling, welke olle in

anthraciete kleur worden uitgevoerd.
- de kabels zullen buiten en binnen nergens zichtbaor zijn en ook nergens monumentale waarden

oontasten
- de kosten worden in het gebouw niet zichtboar - voor normale gebruikers en bezoekers - opgesteld
- deze voorzieningen zijn voor de eigenaar het maximum van toe te voegen onderdelen, andere

providers krijgen dus niet dezelfde mogelijkheden
- de inkomsten zijn voor BOE| van groot belang voor een occeptabele exploitatie.

De laatste conditie is nooit onderbouwd door eigenaar BOEI en is ín de actuele situatie ook niet meer

aan de orde. Er is geen sprake meer van een vorm van exploitat¡e van het gebouw waarbij extra

inkomsten via een antenne nodig zijn ter ondersteuning, er is nl. sprake van verhuur van het gehele
gebouw aan een commerciële partij.
Het belang om zuinig te zijn op de aanblik van het monument en de omgeving daarvan is sínds 2013
enkel toegenomen, door de toekenning van de status van rijksbeschermd stadsgezicht voor de

Bloemenbuurt zuid in 2015. De Clemenskerk speelt zoals bekend via diverse zichtassen een
belangrijke rol in de stadsuitbreiding van Dudok.
T-Mobile stelt in de aanvraag dat het hier gaat om een 4G-installatie. 4G staat voor

4e

generatie

mobiele technologie. Enige technische uitleg is hierbij vereist:
No ATF/NMT (7e generatie mobiele telefonie), GSM (2" generatie) en IJMTS (3e generotie) is nu sproke

von een 4e generotie mobiele technologie. Die wordt UWB (Ultra Wide Bond) genoemd. TerwijlGSM

gebruik moakt von droaggolven, mookt UWB gebruik van pulsverzending waarbij het signoal over
een zeer brede bond wordt verspreid, breder dan de banden waorin het frequentiespectrum nu is
gedefinieerd. ln potentie is UWB don ook een stoorbron voor veel bestaande systemen. Het systeem

post hierdoor slecht in de bestoonde regelgeving. Verder spitst deze 4G ontwikkeling zich toe op de
snelheid woormee dota kunnen worden verzonden. ln vergelijking met UMTS, woarmee in theorie 2
megabit per seconde kan worden verstuurd, kan via UWB in theorie tot 7 gigabit per seconde worden
verstuurd.
Eind vorig jaar meldde T-Mobile bovendien dat ze in 2Ot7 landelijk een NB-loT-netwerk willen

uitrollen, oftewel de 5" generatie. NB-loT (NarrowBand lnternet of Things) is een techniek die op
grote schaal apparaten en sensoren met het internet verbindt en draadloze besturing op afstand
mogelijk maakt. De kracht van het signaal is tot tien keer zo sterk is als dat van GSM. T-Mobile
Nederland meldde bij de lancering in 2016 dat NB-loT relatief eenvoudig geactiveerd kan worden op
hun bestaande netwerk, door gebruik te maken van de 900MHz band die ook voor 4G wordt
gebruikt. Deze vergunningaanvraag kan dus worden gezien als onderdeel van dit streven van TMobile om in samenwerking met het bedrijfsleven de capaciteit van hun netwerk flink te verhogen,
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zonder dat dit door wetgeving ook maar enigszins aan banden wordt gelegd. De vraag is wat deze
verhoging van de capaciteit voor neveneffecten geeft op gevoelige locaties, zoals woonwijken,
scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
Naar aanleiding van het plan voor de nieuwe antenne

heeft inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

van de gemeente dhr. Jan Lievaart op 16 februari 2OL7 aan de aanvrager T-Mobile aangegeven dat

voor deze aanvraag een nieuwe vergunning nodig is. Hiervoor dient dan ook de geëigende
procedure te worden gevolgd, zoals de antennenota dit voorschrijft.
We verzoeken u dan ook om deze onrechtmatigheid per direct te herstellen en de aanvrager te
adviseren om de lopende vergunningaanvraag in te trekken. Conform de voorschriften dient
hiervoor een uitgebreide procedure te worden gevolgd.
Bij een uitgebreide procedure

-ontstaat ambtelijk voldoende ruimte om de procedure zorgvuldig te doorlopen;
-kan de afdeling monumenten een goede inschatting maken van de schade voor het monumen$
-kan de Commissie Welstand m.b.t. het aanzicht van het monument een goed oordeel vormen;
-kan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht toetsen of dit plan verantwoord is gezien de

draagconstructie van de balken;
- kan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht toetsen hoe dit plan zich verhoudt met de mechanische

afzuiginstallatie die voorzien is op hetzelfde punt voor het verversen van alle lucht in het

trampolinepark;
- kan de aanvrager worden verzocht om goed in kaart te brengen wat het totale vermogen van de

apparatuur is en wat het stralingsniveau wordt voor (toekomstige) gebruikers van het gebouw zelf en
op straatniveau voor de woonhuizen rondom het monumenu
- krijgt de gemeente de tijd om te voldoen aan haar informatieplicht tegenover inwoners, zoals staat
aangegeven in de Nota antennebeleid20L2;

-krijgen buurtbewoners de kans om hun zorgen over deze nieuwe antenne naarvoren te brengen. Er
is namelijk de nodige maatschappelijke onrust over het alsmaar toenemende vermogen van telecom-

antennes en de nog onbekende gezondheidsschade op langere termijn, vooral voor kwetsbare
groepen. Het gemeentelijke antennebeleid moet vanuit dit aspect mogelijk worden herzien, vooral
gezien het feit dat veel antennes geheel vergunníngsvrij kunnen worden geplaatst.
U kunt de aanvrager, de ambtenaren, de Commissie Welstand en de buurt ook de moeite van een

procedure besparen door direct te vermelden dat er conform de Antennenota van 2Ot2 geen
vergunning voor een antenne wordt verleend indien daarbij op enigerlei wijze sprake is van
aantasting van het monument of installatie-onderdelen die zichtbaar ziin.
Tot slot wijzen we u nog op de toezegging in uw eigen nota om inwoners over een dergelijke
aanvraag act¡ef te informeren.
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Noto Richtlijnen Antennelocaties Hilversum 2072

ArtikelT.T:
Acti eve inþrm ati ev e rstre kkîn g

Wanneer een operotor een omgevingsvergunning aonvroagt is de gemeente verplicht om deze

aonvraog kenbaar te maken. Dit wordt gedaan vio de gemeentepagina van het huis-aanhuisblod en
de website van de gemeente. Vergunningoanvragen voor ontenne-installaties stoon tussen alle
andere aonvrogen, woardoor deze aanvragen vaak niet opgemerkt worden.
Ondonks dot de gemeente zich met deze bekendmakingen houdt aon de geldende procedure, wordt
deze werkwijze door inwoners vaak gezien ols ondoorzichtig. Ðe gemeente zal daorom noost deze

verplichte vermelding von een oanvraag omgevingsvergunning extro aøndacht besteden oan deze
oonvroog door middelvan bijvoorbeeld een ortikel op de gemeentepagino van het huis-oan-huisblad,
woarin noder wordt ingegaon op de betreffende oønvraag.
Als de gemeente besluit een ofwijkingsprocedure op te

starten voor een aonvraag voor een ontenneinstallatie, moet ook dit besluit gepubliceerd worden. Ook aon deze bekendmaking zol de gemeente
extro oondacht besteden. Tevens zol de gemeente een informatiebijeenkomst of inloopovond
aankondigen waorbij de bewoners nadere informatie over de aonvroag kunnen krijgen.

Voor wat betreft de actieve informatieverstrekking aan inwoners over het plan voor de nieuwe 4Gantennes is de gemeente in dit geval duidelijk in gebreke gebleven. De implicat¡es van deze
vergunningaanvraag zijn nu zowel voor gebruikers van het gebouw als omwonenden volstrekt
onduidelijk. Dat is mede een reden om deze vergunningaanvraag in te trekken.
We hopen op een correcte afhandeling van deze zaak door de gemeente en op een spoedige
bevestiging daarvan.

Hoogachtend, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk

Mevr. Th. Jelsma, voorzitter,
Hilversum 25-7-2OL7

Mevr. Th. (Door)Jelsma
Constantiastraat 29
12LsCH Hilversum
o35 622L747

doorjelsma@upcmail.nl
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Aan het college van burgemeester en wethouders van Hilversum
Postbus 9900, 1201GM Hilversum
Cc.

Griffie met verzoek ter kennis te brengen van de raadsleden

Onderwerp: reactie op aanvraag omgevingsvergunning 4O758L, antenne Clemenskerk, Bosdrift 53

Hilversum,26 juli2QtT
Geacht college,

opnieuw opgeschrikt door een nieuwe ontwikkeling
rond de kerk: een aanvraag om een omgevingsvergunning om meerdere antennes op de kerk te
De buurtbewoners rond de Clemenskerk zijn

plaatsen (aanvraag omgevingsvergunning 407581).
Nog daargelaten wat de ontsierende aspecten híervan zullen zijn, zijn we als omwonenden
verontrust over onze gezondheidsaspecten van dergelijke zware antennes.

ln2Ot4 heeft uw college nog een omstreden plaatsing in de Hilversumse Meent nabij scholen
afgewezen. ln de discussie over het plaatsen van masten nabij scholen in de Hilversumse Meent
heeft de gemeente aangegeven en toegezegd dat de gemeente het " Europees voorzorgsprincipe"
volgt bij plaatsing van antennes. Dat houdt in dat eerst bewezen moet worden dat een installatie
(van GSM OF UMTS mast) onschadelijk is voor de gezondheid voordat je als gemeente plaatsing
toestaat. Landen om ons heen als Belgie en Frankrijk passen dit beginsel eveneens toe en verbieden
plaatsing van antennes bij scholen, evenals diverse Nederlandse gemeenten.
We gaan ervan uit dat de gemeente ook nu geen toestemming verleent. Temeer daar de omstreden
zendmasten immers naast de Paulusschool komen !! En de gezondheid van omwonenden in de
woningen rondom de kerk is ook nu in het geding. De gemeente moet waken over de gezondheid

van haar inwoners.
Bij het Comité zijn verschillende vragen van buurtbewoners binnen gekomen naar aanleiding van de
vergunningaanvraag. Deze vragen leg ik hierbij namens het Comité aan u voor:

t.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Waarom zou de gemeente toestaan dat haar inwoners gezondheidsrisico lopen door
plaatsing van deze antennes,waarvan niet kan worden bewezen dat ze onschadelijk zijn?
Waarom zou de gemeente toestaan dat deze masten pal naast een school komen, waardoor
het risico bestaat dat kinderen langdurig aan deze straling worden blootgesteld?
ln de nabije omgeving staat aleen aantal masten, waarom zou de gemeente het nodig
achten om het risico te verhogen door daar nog een aantal aan toe te voegen?
Als het dan nodig is om extra masten te plaatsen, waarom wordt dan niet gekozen voor een
plek buíten een woonwijk, waarvan zeker is dat kinderen en omwonenden daar geen hinder
van zullen ondervinden?
Zoals u weet ¡s er flinke tegenstand in de buurt tegen het trampolinepark in de kerk, maar áls
dit doorgaat, hoe kan de gemeente dan de gezondheid van de kinderen die in de kerk
verblijven garanderen?
Past de gemeente net als bij de situatie in de Hilversumse Meent in2Ot4 nu wederom het
voorzorgprincipe toe? Als dat niet het geval is, waarom niet?
Houdt de gemeente rekening met schadeclaims van omwonenden en van ouders van
kinderen als over een aantal jaren blijkt dat deze straling schadelijk is?

Namens het Comité Buurtactie Clemenskerk verzoek ik een reactie op de vragen toe te sturen naar
onderstaand adres, alvorens wordt overgegaan tot besluitvorming op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de antennes op de Clemenskerk.
Namens Comité Buurtactie Clemenskerk,
C. Van den Bergh,
P/a Hugo de Grootstraat 30
L2l5 CZ Hllversum

I'
Geachte leden van de gemeenteraad.
Bijgevoegd vindt u het bezwaar van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk tegen het besluit van
11julijl. van het college om een vergunning te verlenen voor een trampolinepark in de Clemenskerk

met bijbehorende voorzieningen.
Gezien de tijdsdruk door de behandeling van dit plan in een reguliere procedure, de hoeveelheid
tussentijds gewijzigde informatie, en de late toegankelijkheid van bepaalde documenten, heeft de
besluitvorming een grote druk gelegd op betrokkenen bij het zicht krijgen op de gevolgen van het
plan, midden in de vakantie. Desondanks zijn er voor zover bij ons bekend door omwonenden ruim
twintig bezwaren ingediend vanwege de ernstíge gevolgen van het plan voor hun leefomgeving en

persoonlijke situatie.

Wij zijn van mening dat dit besluit van het college onverantwoord is gezien de effecten ervan op de
omgeving en de schade en risico's die het oplevert in het kader van de ruimtelijke ordening. We
verwijten het voltallige college in deze zaak onbehoorlijk bestuur en lichten dit in het bewaar gericht
toe.
Voor een zorgvuldige eindredactie van de tekst ontbrak helaas de tijd, vanwege de deadline voor het
indienen van een bezwaar op 21 augustus, het document bevat dus nog wat foutjes. Maar we menen
dat het bezwaarschrift weleen goede inzage geeft in de problematiek en hopen op uw aandacht
voor de situatie.
Vriendelijke groet,
Door Jelsma,

Voorzitter Stichting Vrienden van de Clemenskerk
Mevr. Th. (Door)Jelsma
Constantiastraat 29
1215 CH Hilversum

o35 622L747
doorielsma@upcmail.nl

T.a.v. College van B&W Hilversum
Postadres: Postbus 9900, 1201GM Hilversum
cc Raadsgriffie, griffie@ hilversu m. n I

o

Datum: 2L augustus 2017

Betreft: Bezwaar Stichting Vrienden van de Clemenskerk tegen vergunning voor trampolinepark

Geacht college.

Hierbij reageren wij op het besluit van l.L juli 20t7 tot het verlenen van Omgevingsvergunning nr.
392943, Bosdrift 53, voor het gebruik van de Clemenskerk ten behoeve van een indoor
trampolinepark en bijbehorende ondergeschikte voorzieningen, in strijd met het bestemmingsplan.
De vergunning verleent ook toestemming

voor het bouwen van een bouwwerk. Het betreft hier het

in de haast op 27 juni en 6 juli nog toegevoegde plan voor een klimwand in de voormalige doopkapel
Gegevens hierover ontbreken nog volledig. lnformatie over de constructie dient nog te worden
aangeleverd, volgens uw besluit. Een zorgvuldige toetsing door de afdeling monumenten en de

rijksdienst van dit plan heeft nog niet kunnen plaatsvinden.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk is van mening dat deze vergunning voor
het afwijken van het bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk ten onrechte is verleend, in

met de inzet van onze stichting en met de belangen van de buurt en maken hier dus bezwaar
tegen. Bovendien vinden we dat er in deze zaak sprake is van onbehoorlijk bestuur ten opzichte van
de inwoners van Hilversum, door het voltallige college. We zullen de redenen in dit bezwaarschrift

strijd

¡s

verder toelichten. Om die bezwaarpunten overzichtelijk te houden hebben we op de volgende
pagina's een overzicht bijgevoegd van de inhoud.

Voor zover op de argumenten uit onze zienswijze van 25 april 2OL7 n.a.v. de vergunningaanvraag niet
is ingegaan, hebben we die in dit bezwaar opnieuw opgenomen, aangepast aan de nieuwe informatie
in de gewijzigde stukken, waar de vergunning op is gebaseerd. Helaas is de lijst met bezwaarpunten
omvangrijk. Het is dan ook een vergunning met ingr¡jpende gevolgen. Bovendien zijn we van mening
dat de hele handelwijze bij de procedure de relatie tussen betrokken partijen verder heeft geschaad,
het vertrouwen in de politiek verder heeft doen afnemen en een onevenredige last heeft gelegd op
de schouders van inwoners om de effecten van het plan goed in beeld te krijgen, en op te komen

voor hun belang ín deze situat¡e. Dat die last precies in de vakantieperiode viel maakte dit er voor
betrokkenen niet eenvoudiger op.
Verder verwijzen wij u naar de inhoud en conclusie aan het eind van dit bezwaar. Aangezien wij op
17 julijl. een Wob-verzoek hebben ingediend om meer zicht te krijgen op de algehele behandeling
van deze zaak door de gemeente, en dit Wob-verzoek met 4 weken is verdaagd, waardoor wij op het
moment van dit be2waar nog geen inzage hebben in alle relevante informatie, behouden wij ons het
recht voor om de in dit bezwaar genoemde punten n.a.v. nieuwe informatie verder te onderbouwen

1

INHOUD

A.

INLEIDING

B.

BEZWAARPUNTEN

1.

Fouten en onzorgvuldigheden in procedure
1-1 Scheve voorstelling van zaken door initiatiefnemer
1-2 Gebrek aan transparantie gemeente
1-3 Ten onrechte gebruik reguliere procedure
1-4 Advies Rijksdienst gebaseerd op onjuiste informatie
1-5 Advies brandweer gebaseerd op onjuiste informatie
1-6

Ta

lloze wijzigingen sinds vergun ningaa nvraag

1-7 Aanvullende informatie aangeleverd na de gestelde termijn
1-8 Aanvullende informatie onvolledig
1-9 Vergunning op diverse punten ondeugdelijk

2.

Onterechte afwijking bestemmingsplan
2-1 Bepalingen bestemmingsplan
2-2 Beleidskader afwijking bestemmingsplan
2-3 Leegstand niet te wijten aan bestemmingsplan
2-4 lnkomstengeneratie geen grond voor afwijking
2-5 Pol¡t¡eke voorkeur geen wettelijke grond voor afirijking
2-6 Belang van behoud maatschappel'rjke bestemming
2-7 Risico van permanent worden afwijking

3.

Vergunning ¡n str¡¡d met gemaakte afspraken
3-1 Contractuele afspraken
3-2 Afspraken kader herbestemming

4.

Vergunning ¡n str¡jd met gemeentelijk beleid
4-1 Cultuur en monumenten
4-2 Groen en leefbaarheid
4-3 Participatie en draagvlak

5.

Vergunning in strijd met belangen van de buurt
5-1 Overleg ontbreekt
5-2 Buurtbehoeften genegeerd
5-3 Stiltekapel in de knel
5-4 Groene ruimte verdwijnt
5-6 Leefbaarheid ernstig aangetast
5-5 Verzet buurtbewoners groeit
5-6 Urgentie neemt toe

6.

Vergunning in strijd met goede ruimtelijke ordening
2

6-1 Planologische situatie ongeschikt
6-2 Geluidsoverlast aanzienlijk
6-3 Verkeerstoename onverantwoord
6-4 Gevolgen omliggende straten niet in kaart gebracht
6-5

Pa

rkeernorm ontoereikend

6-6 Parkeerplaatsen voor de kerk in str¡jd met regels
6-7 Maat parkeerplaatsen ontoereikend
6-8

Pa

rke ren brom me rs/scoote rs n iet aa ngegeve n

6-9 Afsluiting

7.

pa

rkeerplaats onduidelijk

Plan is geen aanwinst, maar betekent verlies
7-1 Verlies van toeristische waarde monument
7-2 Verlies van beleving gebouw
7-3 Schade aan monument
7-4 Mogelijk verlies archeologische waarde
7-5 Verlies van bezinningswaarde stiltekapel

8.

Beperkende bepalingen bij vergunning ontbreken
8-1 Geen grenzen aan openingstijden
8-2 Geen maximum aantal bezoekers
8-3 Geen maximum aan geluidsvolume in trampolinepark
8-4 Geen vergunning voor bepaalde termijn
8-5 Geen veiligheidsgara ntie
8-6 Geen bescherming tegen overlast

9.

Onbehoorlijk bestuur college van B&W
9-1 U itblijven vera ntwoordelijkheid herbestemming
9-2 Verzaken vera ntwoordelijkheid m.b.t. gemeenscha psgeld
9-3 Vooringenomenheid wethouder
9-4 Ongelijke behandeling
9-5 Regenteske houding college
9-6 Verza ken informatieplicht
9-7 Verza ken onderzoeksplicht
9-8 Onverantwoord handelen
9-9 Ondermijnen democratie

c.

coNcLUsrE

3

A.

INLEIDING

De Vrienden van de Clemenskerk voelen zich geschaad in hun belang omdat de vergunning voor een
trampolinepark op geen enkele manier getuigt van besef van de aard en de historische betekenis van

het gebouw, geen recht doet aan de kwaliteiten van het monument en een structureel verlies

betekent vanuit het streven om het monument opnieuw te laten functioneren als sociaal-cultureel
hart van de wijk, zoals het ooit is gebouwd. Deze vergunning ontneemt aan het monument zíjn
maatschappelijke bestemming, terwijl die onlosmakelijk verbonden is aan het monument, om er een

willekeurige bedrijfsfunctie te vestigen. De Vrienden van de Clemenskerk hebben zich sinds de
oprichting in 1992 ingezet voor het behoud van het gebouw als maatschappelijk centrum voor de
buurt, ook na het verlies van de oorspronkelijke functie, en vinden dat dit plan de jarenlange inzet
daarvoor doorkruist.
Er zal op geen enkele manier meer sprake zijn in het monument van ruimte voor activiteiten voor de

buurt. Dit attractieparlç een trampolinehal, is slechts aantrekkelijk voor een beperkte doelgroep,
grotendeels van buiten Hilversum, die voor een uur springen, een fitnesstraining, partijtje of een
discofeest een commerciële prijs zal betalen. Dit beoogde gebruik doet geen recht aan alle strijd d¡e
door onze stichting en anderen in Hilversum is geleverd voor het behoud van het gebouw voor de
inwoners van Hilversum, aan de toekenning van alle subsidies en aan het doel van de subsidies om
het gebouw n¡et alleen te restaureren, maar ook voor de buurt een nieuwe functie te geven en

toegankeiijk te maken voor bezoekers.
Gezien de langdurige inzet en strijd van onze stichting voor het monument sinds onze oprichting in

1992 en onze rol gedurende die tijd als pleitbezorger voor het monument en als informatieplatform
en aanspreekpunt voor de betrokkenheid van buurtbewoners, waken wij nog steeds over het verloop
van de besluitvorming m.b.t. een nieuwe toekomst voor het monument, al is onze actieve rol op een
laag pitje komen te staan. We zijn b'rjzonder verontwaardigd over de wijze waarop zowel de eigenaar
als de gemeente bij de aanloop naar dit besluit hebben gehandeld. We hebben ons altijd open

opgesteld met betrekk¡ng tot nieuwe plannen en partijen die zich daarbij aandienden, maar houden
ook vast aan bepaalde condities en afspraken die m.b.t. de herbestemming z'rjn gemaakt. We zijn van
mening dat het monument een nieuwe functie verdient die in overleg met alle betrokken partijen en
in goede harmonie met belanghebbende omwonenden tot stand komt en daar is totaal geen sprake
van geweest.
Haast symbolisch lijkt het lot van de stiltekapel in dit geheel. We zijn van meet af aan voorstander

geweest van het behoud van een stiltekapel in het monument. De nieuwe eigenaar heeft dat plan

overgenomen, maar over de locatie daarvan in het gebouw bleek al geen overleg mogelijk. Er is een
substantieel bedrag aan subsidie voor verstrekt door de provincie NH, maar de stiltekapel is er nog
alt'rjd niet. De wethouder stelt in het besluit dat die stiltekapel gehandhaafd blijft, maar bij

bestudering van de stukken in de vergunning bl'rjkt die niet st¡l en niet toegankelijk te zijn, terwijl dit
het enige deel van het gebouw is dat nog bedoeld is voor gebruik door buurtbewoners. Het is
veelzeggend hoe weinig dit voor de eigenaar, exploitant en de gemeente bl¡jkt te betekenen. Meer
daarover bij de bezwaarpunten.
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B. BEZWAARPUNTEN

1.

Fouten en onzorgvuldigheden in procedure

1-1 Scheve voorstell¡ng van zaken door initiatiefnemer
Dat een ondernemer enthousiast is over zijn of haar plan is prijzenswaardig, maar dat enthousiasme

moet wel gestoeld zijn op een realistische weergave van de beoogde situat¡e. Daar is bij het plan
voor het trampolinepark op geen enkele manier sprake van geweest. Het plan werd tijdens Open
Monumentendag in september 2016 met grat¡s ¡jsjes in de Clemenskerk gepresenteerd. Over de
concrete aspecten van het plan en de gevolgen voor de buurt bleek alleen niet goed te zijn
nagedacht. Er werden valse verwachtingen gewekt.
a

Het plan werd aangeprezen als een ontmoetingsplek voor jongeren. Een trampolinepark is geen

ontmoetingsplek, daarvoor is het veel te lawaaierig. Bovendien is deze attractie alleen te
gebruiken door jongeren die de toegangspr¡js van 10 of 15 euro per uur kunnen betalen, het

is

dus geen ontmoetingsplek voor iedereen.
a

dat het plan een oplossing zou vormen voor een tekort aan
bewegingsmogelijkheden voor jongeren. Ook dat is niet juist. Bewegingsmogelijkheden voor
Er werd gesteld

jongeren in de buurt zijn er genoeg.
a

Er werd gesteld dat er sprake zal zijn van gezonde voeding. Het aanbod van de horeca zal voor de

helft bestaan uit fastfood en snacks en er wordt grat¡s ranja verstrekt.
a

Er werd gesteld dat het terras een 'gezellige ontmoetingsplek voor de

buurt' zal worden. Het

gaat echter om een commerciële horecavoorziening die druk bezet zal zijn door de bezoekers van
het trampolinepark.
a

Er werd gesteld dat er een moestuin zou komen waar de kinderen van de naastgelegen

Paulusschool zouden kunnen tuinieren. Die blijkt nu terug te zijn gebracht tot 'moestuinbakken',
omdat onvoldoende was nagedacht over de benodigde ru¡mte voor parkeerplaatsen.
a

Er werd gesteld dat het met de verkeersoverlast mee zal vallen, omdat bezoekers 'gespreid over

de dag' komen. Bestudering van de feiten toont dat het om honderden auto's per dag zal gaan in
de smalle woonstraten, alle dagen van de week. De lange openingstijden zijn voor de buurt een
ramp.
a

Er werd gesteld dat er geen sterke verkeer aantrekkende werking zal zijn, omdat het merendeel

van de bezoekers per fiets zal komen. Dat is een illusie en in tegenspraak met de de realiteit bi¡
andere trampolinepa rken.
a

Er werd gesteld dat er ruimte voor de stalling van 80

of 100 fietsen zou komen, nu blijkt in het

plan ruimte voor krap 40 fietsen. De rest is parkeerplaats voor auto's, 49 stuks en een onbekend

aantal brommers of scooters.
a

Er werd gesteld dat de doelgroep 9

tot

1.6-jarigen of 10

tot l7-jarigen zou zijn, jongeren uit de

buurt en schoolreisjes. Nu blijkt de doelgroep bezoekers van alle leeftijden te zijn, in de hele
driehoek tussen Utrecht, Amersfoort en Almere. Verder wordt er onder schoolt¡jd gem¡kt op
ouders met peuters en volwassenen die trampolinespringen als alternatief voor andere
sporttra¡n ingen.
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Over de concrete invulling van het plan zijn steeds wisselende en tegenstr¡jdige details gemeld. Of de
parkeerplaats wel of niet openbaa r zal zijn, hoe die wordt afgesloten, hoe de stiltekapel zal worden
gescheiden van het trampolinecentrum, of er bomen moeten worden gekapt enz. Het plan blijkt
slecht te zijn voorbereid en in het geheel n¡et te zijn afgestemd op de concrete situatie ter plaatse.
De scheve voorstelling van zaken had waarschijnl¡jk

tot doel om goodwill voor het plan te kweken,

maar heeft averechts gewerkt. Zodra de werkelijke contouren van het plan zichtbaar werden bleek
het plan een ramp voor de buurt. De slordige voorbereiding getuigde van minachting voor de
belangen van omwonenden en alle tegenstrijdige informat¡e heeft de weerstand tegen het plan

vergroot. Buurtbewoners voelden zich belazerd.
1-2 Gebrek aan transparantie gemeente
De gemeente heeft niet gemeld aan de gemeenteraad en inwoners dat het plan voor de vintage
winkel, waar in maart 2014 vergunning voor was verleend, niet doorging. Via een telefoontje naar
BOE| moesten de Vrienden van de Clemenskerk er begin 2016 achter komen dat het plan om

financiële redenen was afgeketst. ln februari 2016 schreven we een brief aan de wethouders Van
Vroonhoven (monumenten) en Jaeger (cultuur) om hen te herinneren aan de maatschappelijke
bestemming voor het gebouw en het feit dat voor een goede nieuwe bestemming inzet van het
college nodig was. Er werd ook gevraagd om transparantie over verdere ontwikkelingen. Bij de brief

werd ons onderzoek uit 2014 gevoegd over de concrete mogelijkheden voor het gebruik van de
Clemenskerk als cultuurpodium. Op die brief kwam geen enkele reactie.
Toen in september 2016 bleek dat BOEI opnieuw met een zakelijk plan op de proppen kwam, zonder
dat er ook maar enig overleg was geweest met de buurt, kwam dat dan ook hard aan. Het was een
reden om een brandbrief te schrijven aan de gemeenteraad, maar die bleek ook buiten spel te staan.
Een gesprek met wethouder Voorink leverde niets op, enkel de mededeling dat de wethouder het de
taak van BOE| vond om in overleg te gaan met ons en de buurt. En dat de gemeente het niet als haar

taak zag om actie te ondernemen om een maatschappelijke bestemming tot stand te brengen. Er
bleek een formeel vooronderzoek gaande te zijn, waarin al een aantal onderdelen uit het plan, zoals
betaald parkeren op de parkeerplaats en muziek en speelvoorzieningen buiten, waren afgewezen
door de gemeente. Verder moesten buurtbewoners het dus doen met de sterk wisselende
informatie van de initiatiefnemer en de berichten in de media.
Pas bij de formele aanvraag van de vergunning (ingediend 9 maart 2O17, gepubliceerd 16 maart

2017) kwam er inzage in de concrete plannen. lnwoners die na de publicatie van de
vergunningaanvraag navraag deden bij ambtenaren over de stukken en het plan kregen

tegenstrijdige informatie of kregen zelfs te horen van de afdeling publiekszaken dat het indienen van
zienswijzen helemaal niet aan de orde was, omdat er geen zienswijzenprocedure was. Toen door ons
op het gemeentekantoor werd aangegeven dat de stukken ernstige vragen bij ons opriepen, werd
door de verantwoordelijke plantoetser gesteld dat we die maar zo snel mogelijk moesten doorgeven,
zodat die konden worden uitgezet bij de betreffende ambtenaren. Op 3 april 2017 dienden we een
grote lijst met vragen in. Daarop kwam via de gemeente wel wat informatie terug van de exploitant
over de beoogde bedrijfsvoering, maar over de behandeling van onze vragen door ambtenaren
kregen we maar heel moeizaam informatie.
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Eén van die vragen gold bijv. het plan voor een mobíele keuken(foodtruck) pal onder de pas
gerestaureerde plafondschildering in de absis. Pas na herhaaldelijk aandringen van onze kant, nadat

de betreffende ambtenaar aanvankelijk onze zorgen daarover wilde wegwuiven, is er op 5 juni met
de afdeling monumenten en de brandweer nader overleg gevoerd over die foodtruck. Op7 juni2OtT

werd de procedure officieel stilgelegd voor het aanleveren van aanvullende gegevens over diverse
punten waar we op 3 april 2077 al dringende vragen over hadden gesteld en die we in onze
zienswijze van 25 april2OLT uitgebreid hadden toegelicht. Er leek haast sprake van een bewuste
vertrag¡ng van de besluitvorming. (Wellicht omdat het zaak was om eerst het verkeersbeleid te
herzien, zodat de parkeernorm geen obstakel meer zou vormen.

)

Herhaalde verzoeken om gewijzigde stukken doorgestuurd te krijgen leverden niet op en leverden op
10

juli een pinnig telefoontje op van de afdeling publiekszaken dat stukken t¡jdens de procedure niet

werden gedeeld.
Op 11juli kwam het besluit van de gemeente, een paar dagen voor de wettelijke termijn hiervoor
verliep. De daarbij gevoegde gewijzigde tekeningen en informatie bleken pas
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juli te zijn

aangeleverd. Het gebrek aan inzage moest blijkbaar verhullen dat hiermee niet bepaald haast was
gemaakt. Het plan bleek op veel punten aangepast te zijn en er was nog een nieuw onderdeel (een

"klimwand") aan het plan toegevoegd, waar nog gegevens over ontbraken.
1-3 Ten onrechte gebruik reguliere procedure
De gemeente heeft voor deze vergunning een reguliere procedure gevolgd. Dat is mogelijk bij de

herbestemming van een rijksmonument, als er geen ingrijpende wijzigingen zijn aan het monument
en er geen advies nodig is van de Rijksdienst Cultureel erfgoed. Conform Artikel 3.L0 l¡d 1 onder d
Wabo, dient er een uitgebreide procedure te worden gevolgd als er wel sprake is van het aanwijzen
van een adviseur.

Uit de stukken bij de vergunning blijkt nu dat er wel degelijk sprake was van een advies van de
Rijksdienst; op 7 mei heeft de gemeente het project bij hen gemeld als "adviesplichtig". Het advies
van mevr. Van Meeteren van RCE is binnengekomen op 2 juni 20L7. Dit betekent dat er wel degelijk
een uitgebreide procedure gevolgd had moeten worden van 6 maanden, waar ook voldoende ruimte
was geweest voor betrokkenheid van de gemeenteraad en een degel'rjke behandeling van
zienswijzen uit de buurt. Het gebruik van de reguliere procedure is dus in dit geval onwettig.
1-4 Advies Rijksdienst gebaseerd op onjuiste informatie

Mevr. van Meeteren van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft op 2 juni een positief advies
over het plan voor een trampolinepark, omdat wordt gesteld dat het plan geen schade doet aan het
monument. Bovendien wordt als positief punt gemeld dat de hoofdingang van de kerk wordt
gebruikt als entree voor het trampolinepark. Dat is alleen niet het geval. Dit positieve advies is dus
gebaseerd op een verkeerde aanname en dus ongeldig.

We bestr¡jden de geldigheid van het positieve advies van

o

RCE

om de volgende redenen:

Het advies is gebaseerd op onvolledige informatie. Het advies is verstrekt op 2 juni, op basis van

juli ingediend.
Het advies stelt dat er geen wijzigingen zijn aan het monument. Dat is niet juist. Er is een
tussendeur en tussenwandje bij de achteringang verwijderd in de tekeningen, dat in de
tekeningen die sindsdien zijn gewijzigd. Die gewijzigde tekeningen zijn pas op

c

6
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bestaande situatie nog aanwezig is. Dit staat echter niet vermeld in de tekeningen van de
bestaande situatie, en daardoor lijkt er n¡ets te veranderen. Er is dus sprake van misleiding.
Het advies stelt dat de hoofdingang van de kerk wordt gebruikt als entree voor het

a

trampolinepark. Dat stond inderdaad vermeld op de tekeningen bij de aanvraag, maar uit
schriftelijke informatie die de aanvrager in april2077 zond aan de gemeente bleek dat de
hoofdentree van de kerk in het geheel niet zal worden gebruikt. De achteringang wordt de enige
in- en uitgang. De gemeente was hiervan dus op de hoogte, wij hebben de gemeente hier ook
herhaaldelijk op gewezen, maar dit is blijkbaar niet gecommuniceerd naar de rijksdienst.
Er is na de sluiting van de

a

termijn daarvoor nog een idee voor een klimwand in de voormalige

doopkapel toegevoegd in de tekeningen, waarover de exacte informatie op het moment van het

besluit nog compleet ontbreekt. Het

zalworden bevestigd. Het

is

is

onbekend hoe hoog die klimwand zal worden en hoe die

dus ook niet duidelijk of daarbijsprake zalzijn van schade aan het

monument.
Lacunes in het advies van RCE zijn
Er is geen rekening gehouden met het belang van het behoud van het groene deel van het

a

monument, de voormalige kerktuin. Die verandert nu geheel in een parkeerplaats.
Er is ook geen rekening gehouden met het belang van het vrije aanzicht van het monument als

a

onderdeel van het Rijksbeschermd stadgezicht Bloemenbuurt zuid.
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traditionele omheining, die ook hersteld is met subsidie van de provincie. De exploitant en
eigenaar overwegen echter gebruik te maken van slagbomen, wat een aanzienlijke verslechtering

zou betekenen van het aanzicht in de straat. Een advies hierover zou op zijn plaats zijn.
1-5 Advies brandweer gebaseerd op onjuiste informatie
Er is voor het plan een 'Melding Brandveilig Gebruik' ingediend. Nadat die eerst niet ontvankelijk is

verklaard door de brandweer op basis van de ingediende tekeningen zijn er nieuwe tekeningen
aangeleverd en heeft de brandweer het plan goedgekeurd. De exploitant heeft alleen niet gemeld
aan de brandweer dat die ook het plan heeft om logeerpartijtjes voor groepen van 50 kinderen te
organiseren in het pand, zoals blijkt uit de presentatie van het plan van april 2016 tijdens bij het

vooroverleg.
De vrienden hebben bij de gemeente herhaaldelijk geïnformeerd of er geen uitgebreide vergunning

brandveilig gebruik nodig was, omdat er ook sprake was van het verblijf van meer dan L0 kinderen
onder de 12 jaar, maar dit werd steeds weggewimpeld door de gemeente en ter beoordeling

overgelaten aan de brandweer. De beoordeling van de brandweer is alleen op onjuiste informatie
gebaseerd.
De vergunning vermeldt ook geen maximum aantal bezoekers, de brandweer kan dus niet

handhavend optreden als er sprake is van wekelijkse discofeesten voor 200 bezoekers, zoals de
pla

n

presentatie

aa

ngeeft

.

De toestemming van de brandweer is alleen gebaseerd op trampol¡nespringen,

terwijl de exploitant

duidelijk uitgebreidere plannen heeft. Het advies van de brandweer is dus ongeldig.
1-6 Talloze wijzigingen sinds vergunningaanvraag
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Sinds de vergunningaanvraag op 9 maart 2077 is er nog flink wat veranderd in het plan en de

tekeningen, zelfs tot 5 dagen voor het besluit op 11juli. Belangrijkste wijzigingen:

o

Het plan voor een kookvoorziening in een foodtruck onder de plafondschildering in de kerk

is

vervallen. De foodtruck komt er wel, maar is nu alleen de kassa en uitgifte van detailhandel en
zo. Kookvoorziening is verplaatst naar aparte ruimte, de voormalige sacristie.

¡
¡
o

lndeling van trampolinepark is aangepast, de hele kerkruimte wordt nu gevuld met springmatten,
foampits en stuntzones terwijldateerder niet het gevalwas.
Er is een
De

klimwand in de doopkapeltoegevoegd, gegevens ontbreken nog.

terreinindeling

is aangepast. Parkeerplaatsen qua breedte weer enigszins aangepast aan de

meer gangbare breedte van 2.40 meter, hierdoor is de kleine moestuin tussen de
parkeerplaatsen vervallen. Dat zijn nu moestuinbakken geworden, naast het horecaterras, dat
pas op de laatste s¡tuat¡etekening van 6 juli is aangegeven.

r

Het aantal sporters dat tegelijk gebruik kan maken van de voorziening is verlaagd van 120 naar
70, vermoedelijk omdat het plan anders niet voldoet aan de eisen voor de ventilatie.

¡

Een ventilatieschema en onderzoek m.b.t. bevest¡ging van de trampolines aan de vloer
toegevoegd op verzoek van de gemeente.

is

Nog alt¡jd onduidelijk:

o

Het is onduidelijk of de stiltekapel als zodanig wel bl'rjft functioneren. Er wordt in de bijgevoegde
presentatie van 4 juli gesteld dat er voorlopig geen sprake zal zijn van een afscheiding tussen

trampolinepark en stiltekapel.

¡

Het ¡s nog steeds onduidelijk in de tekeningen dat de hoofdentree niet gebruikt zal worden. Een

technisch aandachtspunt is dat het akoestisch onderzoek is gebaseerd op dichte kerkdeuren aan
de Bosdrift, terwijl het ventilatieschema is gebaseerd op luchttoevoer voor de wc's via open

deuren.

o
¡

Het is onduidelijk hoe de mechanische afzuiging via de nok van het dak eruit gaat zien.

Het is onduidelijk hoe de 'klimwand' in de voormalige doopkapel wordt bevestigd en of die er
überhaupt wel in past zonder het monument te beschadigen. Hiervoor ontbreken nog alle
gegevens m.b.t. hoogte van die klimwand en bevestiging ervan

¡

Het is onduidelijk hoe de afsluiting van de parkeerplaats, bij de in- en uitrit, zal worden
vormgegeven.

1-7 Aanvullende informatie aangeleverd na de gestelde termijn
De procedure is op 7 juni door de gemeente stilgelegd voor een formeel verzoek voor het aanleveren

van aanvullende informat¡e door de aanvrager. Daarbij werd nadrukkelijk de termijn gesteld van 4

weken om aanvullende stukken ¡n te dienen. Met de volgende toevoeg¡ng: " De oonvulling(en) en de
bijbehorende gegevens moeten uiterlijk binnen vier weken no de dog van verzending van deze brief in
ons bezit zijn. Uw oanvraag wordt (volgende ortikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht) buiten

behandeling gesteld als wij de aonvulling(en) en de bijbehorende gegevens niet binnen deze termijn in
zijn geheel hebben ontvongen."

julien toen waren de benodigde stukken nog n¡et binnen, die kwamen pas
op 6 juli en waren toen nog altijd niet volledig. De vergunningaanvraag had dus buiten behandeling
Die termijn verliep op 5
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moeten worden gesteld. Als de gemeente zo'n termijn niet strikt hanteert is de vraag of dit ook voor
burgers geldt bij het aanleveren van informatie.
1-8 Aanvullende informatie onvolledig
Op het moment van verlenen van de vergunning bleken nog steeds stukken te ontbreken. De
aanvrager stelde zelf voor om daarover een bepaling in de vergunning op te nemen, dat die nog
moest worden aangeleverd. Die aanbeveling is door de gemeente letterlijk overgenomen. Er is nu
een vergunning verleend voor het trampolinepark, inclusief voor een klimwand in een

rijksmonument, zonder enige duidelijkheid over de hooge daarvan en de bevestiging, en zonder
zicht op de consequenties daarvan en de schade voor het monument.
1-9 Vergunning op diverse punten ondeugdelijk

Uit de schriftel¡jke toelicht¡ng van de exploitant is duidelijk dat de kleine achteringang de enige in- en
u¡tgang wordt van het trampolinepark. De hoofdingang van de kerk aan de Bosdrift blijft gesloten. Uit
de tekeningen wordt dit alleen niet goed duidelijk.

Het ventilat¡eschema is regelrecht strijdig met het akoestisch onderzoek. Het onderzoek is nl.
gebaseerd op dichte kerkdeuren. Het ventilatieschema gaat echter uit van luchtverversing via open
lt ø rlt ¡l at r ran

Met de vergunning wordt toestemming verleend voor het aanleggen van 6 parkeerplaatsen op het
voorplein van de kerk. Volgens het bestemmingsplan Bosdrift is meer dan 1 parkeerplaats in de

voortuin niet toegestaan. Nu wordt er een ontheffing voor verleend zonder dat er één woord aan
wordt vuilgemaakt.
Een invalidenparkeerplaats is in het plan verdwenen . Het park is niet meer toegankelijk voor mensen

met een beperking.
Het besluit stelt dat de stiltekapel behouden blijft. Die is echter niet meer toegankelijk, doordat voor
de toegang parkeerplaatsen voor het personeel zijn gesitueerd.
De volledige luchtverversing van het trampolinepark verloopt via een rooster in de nok, waar

bepaalde panelen in het plafond voor verwijder d worden. Hiervan is geen tekening aanwezig en

informatie over de bijbehorende installatie en eventuele afuoerp'rjp zijn niet bijgevoegd.

2. Onterechte afwijking bestemm¡ngsplan
De Clemenskerk maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Bosdrift 2013. Op het perceel

Bosdrift 53, de Clemenskerk met bijbehorende kavel van ca.

32OO

m2, rust de enkelbestemming

maatschappelijk, met waarde archeologie en waarde cultuurhistorie. De kavel bevindt zich in een

primair woongebied.
2-1 Bepalingen bestemmingsplan
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Het bestemmingsplan meldt: "De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor

maatschappelijke activiteiten met de daarbij behorende voorzieningen." ln de
bestemmingsplanregels, bij artikel 1.46, worden die maatschappelijke activiteiten toegelicht: "het

uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare
dienstverlening, waaronder begrepen: gezondheidszorg en/of, zorg- en welzijn en/of,
jeugd/kinderopvang en/of, onderwijs en/of, religie en/of, bibliotheken en/of, openbare
dienstverlen ing en/of, verenigingsleven."
De functie trampolinepark, met bijbehorende horeca, detailhandel en parkeerruimte, waarvoor een
vergunning wordt gevraagd, valt niet in deze categorie. Via deze vergunning verleent de gemeente

de initiatiefnemer toestemming om van het bestemmingsplan af te wijken, om er een bedrijf in te
kunnen vestigen dat volgens de gemeente valt in de categorie 'cultuur & ontspanning'.
2-2 Beleidskader afwijking bestemmingsplan
Volgens de Wabo en Bor is een afwijking van het bestemmingsplan (binnenplanse afwijking)

gebonden aan strenge voorwaarden. Het bestemmingsplan is namelijk het uitgangspunt.
Een aanvraag om gebruik te maken van het binnenplans afwijken moet worden getoetst aan:

.de afwijkingsregels in het moederplan
.goede ruimtelijke ordening

.de Awb
ln het kader van de Awb moet een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden. ln principe heeft
deze afweging al plaatsgevonden in het bestemmingsplan. Als het bevoegd gezag een afwijking toch
nodig acht dient dit zorgvuldig gemot¡veerd te worden en dient er onderzoek plaats te vinden m.b.t.
de effecten voor de omgeving en te worden getoetst aan beleid en regelgeving.

Wethouder Voorink doet voor de mogelijkheid tot het verlenen van deze vergunning een beroep op
de uitzonderingsmogelijkheden uit het Bor, de zgn. 'kruimelgevallen'. Die

uitzonderingsmogelijkheden worden ook aangehaald in de Hilversumse regels voor het afwijken van
het bestemmingsplan uit 2011. Het gaat dan om artikel 10 uit de bijlage ll van het Bor, dat vermeldt:

Artikell0:
Met betrekk¡ng tot het gebruiken van bouwwerken, al dan niet in samenhang met inpandige
bouwactiviteiten:
a) binnen de bebouwde kom en
b) de oppervlakte niet meer dan 1500 m2:
is het bestemmingsplan het uitgangspunt en wordt in principe geen medewerking verleend, tenzij

het betreft een:
1. kennelijke fout in het bestemmingsplan;
2. maatschappelijke ontwikkeling in het kader van het algemeen belang;
3. verouderd bestemmingsplan waardoor onevenredig nadeel bestaat ten opzichte van recentere
n nen in vergelijkba re situaties en/of vergelijkbaa r gebied;
gebruik
4. wijziging van
ter voorkoming van langdurige leegstand en verpaupering;

bestem mingspla

5. niet str¡jdige situatie met het/de in voorbereiding zijnde bestemmingsplan dan wel-wijziging;
6. ontwikkeling die past ¡n een door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie.
Ten aanzien van bovenstaande afwijkingen geldt dat voldaan dient te worden aan milieu- en verkeeren parkeervere¡sten.
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Over de toepasbaarheid van deze regels wordt in de Hilversumse beleidsstuk bovendien gesteld dat
wel onderzocht moet worden of de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
"Hieronder vallen ook privootrechtelijke belangen. Als er sprake is van een belang met een evident

karakter, kan niet von een bestemmingsplan ofgeweken worden tenzij de beletselen weggenomen
zijn. ln tegenstelling tot de zogenaomde gebonden besluiten, betreft dit aspect een bijzondere

ofweging. Ook wordt gesteld dot er een extra terughoudendheid geldt bij het toepassen von deze
afwijkingsregels bij de bijzondere støtus von het beschermde stads- en dorpsgezicht en van het
Buitengebied, vanwege de bijzondere kwaliteiten van deze gebieden." (checken)
Samenvattend kan worden gesteld dat deze regels een mogelijkheid bieden voor het bevoegd gezag
om in uitzonderlijke gevallen afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan, als dat algemeen

gewenst is en geen problemen veroorzaakt. Deze vergunning valt niet in die categorie, de vergunning
is dus ten onrechte verleend.
De afwijking is ¡n str¡jd met een goede ruimtelijke ordening en ¡n str¡jd met de belangen van derden,

met name omwonenden en andere buurtbewoners, maar ook met die van de Vrienden van de
Clemenskerk, vanwege ons streven naar een sociaal-culturele bestemming voor de kerk. De afwijking
van het bestemmingsplan vormt een ernstige aantasting van de belangen van derden, dus wordt ten

onrechte toegestaan.
2-3 Leegstand niet te wijten aan bestemmingsplan
U doet een beroep op de mogelijkheid een afivijking van het bestemmingsplan toe te staan

ter

voorkoming van langdurige leegstand en verpaupering. Die leegstand is echter veroorzaakt door de
gemeente en eigenaar zelf.
U

stelt: "De kerk is monumentool.

Een goede invulling die recht doet aan deze monumentale waarde

ls lostig gebleken. Al meerdere initiøtieven hebben de revue gepasseerd maar hebben om

uiteenlopende redenen geen uitvoerig gekregen." Op de redenen hiervoor en de oorzaken van de
leegstand gaat u echter niet in.
Eigenaar BOE| heeft zich onvoldoende ingespannen om een huurder te vinden die past binnen de
afgesproken kaders. Er is geen transparant¡e over de huurprijs, de kerk staat niet te huur bij een
makelaar en er wordt niet mee geadverteerd. Talloze lokale sociaal-culturele partijen, zoals culturele
organisaties, yogascholen en muziekverenigingen hebben ¡nteresse getoond in het partieel huren van
de Clemenskerk, maar deze verzoeken worden niet gehonoreerd door de eigenaar.
BOE| heeft sinds de restauratie van het kerkgebouw in 20L1 en2012

tot voorjaar 2016 nagelaten om

een basisvloer aan te leggen in de kerk, nadat de oude vloer was gesloopt. De langdurige leegstand
van het gebouw is geheel aan de eigenaar zelf te wijten, omdat er vanuit een beperkt zakelijk blikveld
alleen belangstelling is voor commerciële kandidaat huurders. Ook voor tijdelijk gebruik, dat vaak
een opstart vormt voor een nieuwe bestemming, is geen gelegenheid geweest.
De gemeente heef tok geen actieve inzet geleverd om een oplossing

te bieden voor de leegstand.

Er

wordt enkel gesteld dat er lang gezocht is naar een exploitatie die zelfstandig, zonder subsidies, kan
draaien. Naar onze mening is dat al een conditie die het vinden van een nieuwe gebruiker

belemmert. Dat wil nog niet zeggen dat die ook niet te vinden

is.

We kunnen niet akkoord gaan met het verlenen van een vergunning om af te wijken van de
maatschappelijke bestemming. Naar onze mening is er voldoende interesse voor het gebruik van de

t2

locatie voor maatschappelijke doeleinden. De eigenaar heeft niet aannemelijk gemaakt dat het

afwijken van het bestemmingsplan noodzakelijk is om een nieuwe gebruiker te vinden.

24 Inkomstengeneratie

geen wettige grond voor afwijking

Een zakelijke huurder die een commercieel bedrijf

wilstarten in de Clemenskerk

is ongetwijfeld

financieel aantrekkelijk voor BOEi. Maar een mogelijke ¡nteressante inkomstenstroom is nog alt'ljd
geen wettige grond voor een afwijking van het bestemmingsplan.
2-5 Pol¡t¡eke voorkeur geen wettige grond voor afwijking
Bepaalde politieke partijen hebben een duidelijke voorkeur voor een beperkte verantwoordelijkheid

van bestuurders, versoepeling van regelgeving, bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen en
een grote rol voor de vrije markt, ook bij planontwikkeling en toets¡ng. Een politieke voorkeur om
oplossingen aan de markt over te laten is nog altijd geen wettige grond voor een afwijking van het
bestemmingsplan.
2-6 Belang van behoud maatschappelijke bestemming

Doordat op 22 maart jl. het naastgelegen buurthuis De Lelie is afgebrand ligt er nu ook een dringende
ruimtevraag voor het structureel huisvesten van de buurtact¡viteiten. Of de eigenaar van het oude
buurthuis dit zal willen herbouwen is nog zeer onzeker. Bovendien sluit volgend jaar ook het
Carolushuis aan de Bosdrift, met de daar aanwezige voorzieningen voor ouderen. Naast alle andere

argumenten is het hierdoor onverantwoord om nu voor onbepaalde termijn een vergunning te
verlenen voor het afwijken van de maatschappelijke bestemming van de Clemenskerk om er een
bedrijf te vestigen. Ruimte voor maatschappelijke voorzieningen is nu eenmaal een kostbaar goed in
een samenleving. We maken dan ook bezwaar tegen een afwijking van de maatschappelijke
bestemming ten gunste van een

bedrijl dat beter past op een bedrijventerrein dan midden in een

woonwijk.
2-7 Risico van permanent worden afwijking
Het besluit stelt dat er rekening is gehouden met de zorg in de buurt dat het gebruik in añruijking van

het bestemmingsplan om economische redenen zal worden verruimd , en stelt dat de vergunning
verleend is op basis van de bijbehorende stukken, tekeningen en beschrijvingen en onder het stellen
van voorwaarden. Er zijn echter amper voorwaarden gesteld m.b.t. het gebruik. En welke
beschrijvingen van de exploitant precies als basis hiervoor worden beschouwd is niet duidelijk. De

plannen zijn namelijk nogalverschoven sinds de eerste planpresentat¡e ¡n 2016.
Voor omwonenden vormt de afwijking van het bestemmingsplan zelf al een risico, omdat die
permanent kan worden b'rj de volgende herziening van het bestemmingsplan. Het huidige gebruik als
locatie voor'cultuur & ontspanning' wordt dan mogel'rjk structureel. Dan kun je vervolgens ook een
bordeel of casino verwachten. Buurtbewoners

z'rjn

dus niet blij met deze afwijking van het

bestemmingsplan en maken er naar onze mening terecht bezwaar tegen, net als wij.
Deze vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan betekent een geleidelijke vorm van

bestemmingsplanwijziging, zonder de noodzakelijke wettelijke en democratische borging van de
belangen van derden. ln feite een sluiproute, die de rechtszekerheid van belanghebbenden in gevaar

13

brengt. Hiertegen maken wij bezwaar.

De geldende maatschappelijke bestemming

dient

¡n stand

te

worden gehouden.

3. Vergunning in strijd met gemaakte afspraken
3-1 Contractuele afspraken

ln het overdrachtscontract tussen het Bisdom Haarlem en BOE| zijn diverse afspraken vastgelegd. Zo
mag de kerkruimte enkel voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt en mag er geen alcohol
worden geserveerd of verkocht. Verder is gedurende 10 jaar goedkeuring van de bisschop vereist
voor nieuwe plannen.
3-2 Afspraken kader herbestemming
Vlak na de aankoop van de Clemenskerk door BOEi in 2010 z'rjn door de gemeente, BOE| en de
Vrienden van de Clemenskerk gezamenlijk de kaders vastgesteld voor de herbestemming:

o
r
o
o

Passend binnen het bestemmingsplan

Rekening houdend met het monumentale karakter
Financieel haalbaar

Openbaartoegankelijk

ln zijn brief van 3 februari 20L7 stelt wethouder Voorink símpelweg:
"Een invulling die voldoet oon al deze 4 punten is lastig gebleken."

"Bij herbestemming wordt een ìntegrale aJweging gemaakt. Hierbij spelen diverse aspecten een rol
zoals het behoud van monumentale woarde en tegengaan vøn langdurige leegstand.

lnit¡dtieven worden planologisch ofgewogen rekening houdend met vele aspecten van bijvoorbeeld
het karokter van de buurt, de verkeer aontrekkende werking en bereikbaorheid, milieuospecten, ¡n
hoeverre een invulling bijdraogt crdn gemeentelijke doelstellingen en aanwezige behoefte. Hierbij
wordt getoetst of een nieuwe invulling geen onevenredige oantasting is von de kwaliteit van directe
woon- en leefklimaat (oan de hand von bv geluidsropporten en parkeernormen).
Al meerdere initiot¡even hebben de revue gepasseerd moar hebben om uiteenlopende redenen geen
uitvoering gekregen omdat de 4 genoemde punten voor herbestemming in de praktijk op gespannen
voet blijken te stddn

."

Dit wordt echter n¡et met informatie onderbouwd. Zo'n constatering is bovendien geen vrijbrief om
zonder overleg met andere betrokkenen af te wijken van afgesproken kaders.

4.

Vergunning in strijd met gemeentelijk beleid

Het verlenen van de vergunning staat in meerdere opzichten haaks op het gemeentelijke beleid, op

tal van beleidsterreinen.
74

4-1 Cultuur en monumenten

o

Het streven om de identiteit van Hilversum als stad van muziek, media en architectuur verder te

versterken. Het r¡jksmonument wordt daarvoor bij dit plan niet benut. Er kan zelfs sprake zijn van
imagoschade door de wijze waarop Hilversum een kostbaar gerestaureerd rijksmonument
vrijgeeft als locatie voor een trampolinehal.

o

Het kunst- en cultuurbeleid van Hilversum, waarin gepleit wordt voor het verlevendigen van

bijzonder erfgoed en architectuur door de beoefening en presentatie van kunst en cultuur in
monumenten en bijzondere routes te maken met een presentatie van kunst, cultuur en
architectuur. Het plan doorkruist die mogelijkheid.

¡

Het streven om cultuur te gebruiken als aanjager van de identiteit van buurten en wijken. De
Clemenskerk is daar als 'icoon van de wijk' b'tj uitstek voor geschikt.

o

Eén van de speerpunten van de structuurvisie is "gepast gebruik en herbestemming

monumenten". Bij deze aanvraag voor de herbestemming is helemaal geen sprake van 'gepast'
gebruik en herbestemming. De beoogde functie van trampolinepark slaat als een tang op een
varken in het religieuze monument.

o

Het streven tot 2030 is "Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening niet alleen benaderen vanuit
behoud architectuurhistorische waarden (objectgericht), maar ook vanuit de sociaal-historische,
economische en ruimtelijke betekenissen." Dat lijkt ons een mooi streven, maar we vinden het

niet terug in het voorliggende plan.
4-2 Groen en leefbaarheid
o

Het streven om de geringe hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom te vergroten en het
aanwezige groen te versterken. Rond de Clemenskerk is er een kaalslag geweest in de kostbare

groene ruimte. Een verplicht¡ng tot herplanten is door de eigenaar nog niet nagekomen. Voor de
aanleg van deze parkeerplaats met ¡n- en uitrit lijken nog extra bomen te moeten verdwijnen. De
bestrating van de nieuwe parkeerplaats zal de aanwezige monumentale bomen geen goed doen.
o

Het streven van het college om de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten. De aanleg van
een nieuwe intensief gebruikte verkeersroute rond de Clemenskerk, pal naast de Paulusschool, is

daarmee in tegenspraak
a

De structuurvisie geeft aan dat de leefkwaliteit qua geluidsbelasting en luchtkwaliteit al op veel

plekken in Hilversum al onder druk staat. Met het verlenen van deze vergunning zal de s¡tuat¡e in
beide opzichten verder verslechteren.
a

De prognose van de gemeente is dat na het jaar 2020 de huidige infrastructuur in Hilversum

ontoereikend is om het gemotoriseerde verkeer te bl'rjven faciliteren. Het vestigen van een nieuw
attractiepark met een sterke verkeersaantrekkende werking zal dit probleem verder vergroten.
4-3 Participatie en draagvlak inwoners

o

ln het coalitieakkoord staat over het nieuwe buurtenbeleid: "De invloed en betrokkenheid van
Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving wordt groter. We zetten in op de eigen
kracht van mensen die somenwerken om de (sociale) omgeving te versterken". De wijze waarop
de buurt is buitengesloten bij de besluitvorming over de herbestemming van de Clemenskerk
staat haaks op het nieuwe beleid van de gemeente om inwoners meer zeggenschap te geven. De

samenwerking van buurtbewoners die juist de maatschappelijke bestemming van het monument
15

willen handhaven heeft geen enkele kans gehad. Buurtbewoners hebben aangegeven dit plan
voor een trampolinepark een aanslag te vinden op de leefbaarheid in de buurt. Het verlenen van
deze vergunning is dan ook ¡n strijd met het gemeentebeleid.
a

a

Op 8 maart 20L7 stelde de gemeenteraad de kadernotitie 'Buurtgericht leven; leve de buurt'
vast. De gemeente wil graag 'sterke buurten', maar blijkbaar alleen om financiële taken van het

gemeentebestuur over te nemen op het gebied van groenbeheer en welzijn. Serieus in gesprek
gaan met buurtbewoners over planvorming rond de Clemenskerk is duidelijk niet aan de orde.
Het college startte in2OL4 met de opdracht van de gemeenteraad om (gezien de lage opkomst
bij de verkiezingen)te zorgen voor politiek met draagvlak en het verbeteren van de relatie tussen

politiek en inwoners. De hele handelwijze van het college in dit dossier getuigt van het
tegendeel.

5. Vergunning in strijd met belangen van de buurt
5-1 Overleg ontbreekt
Ondanks de jarenlange inzet van de buurt voor het behoud van het kerkgebouw blijken eigenaar
BOEi en de gemeente telkens niet bereid om de Stichting Vrienden van de Clemenskerk en de buurt

structureel te betrekken bij de besluitvorming over een nieuwe functie voor de kerk. Daardoor
onstaat er geen nieuwe bestemming die aansluit bij de belangen van de buurt en geen draagvlak. Er
is door de Vriencien herhaalcielijk aan eigenaar BOEi en de verantwoordelijke wethouders gevraagd
om meer transparantie over de besluitvorming, maar het tegendeel is gebeurd. Dat blijft problemen
geven bij dit monument, gez¡en de historie en de nauwe inbedding in de Bloemenbuurt.
De buurt wordt steeds met kant-en-klare plannen geconfronteerd die in strijd zijn met de

maatschappelijke bestemming, terwijl die maatschappelijke bestemming voor de Vrienden van de
Clemenskerk en buurtbewoners juist heel kostbaar is en een garant¡e biedt voor een nieuwe functie
die ten goede komt aan de buurt.
5-2 Buurtbehoeften genegeerd
Er zijn

talvan maatschappelijke behoeften in de buurt, die een kans bieden voor een duurzame

nieuwe bestemming met draagvlak. Er ontbreekt podiumruimte voor lokale verenigingen, een
hangplek voor ouderen, ontmoet¡ngsruimte ter bestrijding van eenzaamheid, expositieruimte voor
gemeentelijke collecties, ruimte die kan fungeren als basis voor de wijkteams die de zorg op
wijkniveau moeten organiseren en aansturen. Het gemeentebestuur moet hierin naar onze mening
veel meer verantwoordelijkheid nemen, zodat er constructieve inzet mogelijk is voor de
herbestemming en fondsen voor kunnen worden aangetrokken, in plaats dat de buurt steeds wordt
geconfronteerd met ongewenste pla n nen en slepende vergun ningprocedures.
5-3 Stiltekapel in de knel
U stelt dat de stiltekapel behouden

blijft en publiek toegankelijk. ln onze inleiding meldden we al dat

d¡t toch wat anders ligt. ln de informatie bij de vergunning staat namelijk vermeld dat er voorlopig

geen afscheiding komt tussen de 'stiltekapel' en het trampolinepark. Dan kun je van een stiltekapel
in feite niet meer praten. Het hele plan van het lawaaierige trampolinepark verdraagt zich in feite
n¡et met de aan de buurt beloofde stiltekapel. De kapel is bovendien slecht bereikbaar, doordat de
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ingang wordt geblokkeerd door 6 parkeerplaatsen voor het personeel, op een besloten

parkeerplaats. Zie ook de punten 6-6 en 7-6.
5-4 Groene ruimte verdwijnt
De Clemenskerk was altijd gelegen in een royale groene ruimte, een weelderige kerktuin. BOEi heeft
ter voorbereiding op het plan voor een grote parkeerplaats voor een winkel in 2013 al een groot
aantal bomen gekapt. Er werd gesteld dat het daarbij om opschot ging, maar voor de buurt
betekende dit wel waardevolle groene ruimte en vogelgeluiden ! ln plaats van te zorgen voor een

mooie publiek toegankelijke kerktuin met een bescheiden aantal parkeerplaatsen verandert dit nu
volgens ver vergunning in één grote parkeerplaats met doorrijroute. Dat is een groot verlies voor de
buurt, en daar maken we dus bezwaar tegen.
Het verdwijnen van de historische kerktuin vinden we ook een verlies uit cultuurhistorisch oogpunt.

Het paadje voor de koster

is

verdwenen, de kerkelijke moestuin en fruitbomen komen niet meer

terug, de herinnering aan de loopgraven die Duitse soldaten tijdens de tweede wereldoorlog bij wijze
van oefening in de kerktuin groeven verdwijnen definitief uit de herinnering. Enkel voor het
verdienmodel van het trampolinepark. Daar maken we bezwaar tegen. We zouden hier graag een
groene kerktuin met bankjes voor wandelaars voor in de plaats zien.
5-5 Leefbaarheid ernstig aangetast
Dat het plan een flinke aantast¡ng gaat vormen voor de leefbaarheid wordt bij diverse ander epunten

duidelijk. Het plan biedt geen gezellige ontmoetingsplek voor de buurt maar wordt een partycentrum
voor kinderen en jongeren uit de wijde omgeving, dat voor de buurt een bron van tw¡st en overlast

vormt.
Het plan vergroot de reeds aanwezige tweedeling in de buurt tussen mensen die wel- en mensen die
niet iets te besteden hebben.
Het plan vormt geen stimulans voor jongeren om structureel meer te bewegen, maar om kortstondig
lawaaierig vertier te zoeken met consumptie en een bijbehorend prijskaartje.
Er is geen sprake van de educatie van jongeren over de historie van een religieus monument, ze leren

juist om hier onverschill¡g tegenover te staan, enkel aandacht te hebben voor het eigen plezier en
flink kabaalte maken in een voormalig religieus gebouw vol religieuze kunst.
De geluidsoverlast van bezoekers zal voor omwonenden doorlopend ergernis opleveren, ook in de

avonden en weekenden.
Er zal sprake zijn van doorlopende verkeers- en parkeeroverlast en een algehele verslechtering van

het leefklimaat.
Verder gaan we hier dieper op in bij de diverse afzonderlijke milieuaspecten in het kader van een
goede ruimtelijke ordening.
5-6 Verzet buurtbewoners groeit

Buurtbewoners zijn het inmiddels goed zat dat er door de gemeente en eigenaar van de Clemenskerk
zo losjes wordt omgesprongen met het monument en met de belangen van de buurt. Het met veel
L7

geld gerestaureerde monument blijft maar dicht zitten zonder enige duidelijkheid waarom. Plannen

lijken lukraak tot stand te komen, zonder samenspraak met de buurt, en net zo makkelijk weer in
rook op te gaan. lnwoners worden maar heel beperkt geïnformeerd en moeten dan in korte tijd wijs
zien te worden uit complexe vergunningaanvragen om zicht te krijgen op de effecten van een plan
voor hun situatie. Ze hebben het gevoel dat de gemeente hun belangen niet meeneemt of
beschermd bij de planvorming, die belangen worden bij herhaling opgeofferd aan het belang van de
eigenaar en ondernemer. Bij het indienen van een zienswijze of bezwaar hebben ze het idee op te
moeten boksen tegen een front, dat gevormd wordt door de eigenaar, ¡nitiatiefnemer en gemeente
gezamenlijk.
Naar aanleiding van het nieuwe plan voor het trampolinepark nam de onrust in de buurt weer toe en
hebben buurtbewoners in overleg met de stichting Vrienden van de Clemenskerk besloten om een
zelfstandig Comité Buurtactie Clemenskerk op te richten voor het uitwisselen van informatie en het
aangaan van contact met de gemeente. Er dienden ruim 60 buurbewoners een kritische zienswijze in

en het verlenen van de vergunning zonder enige verwijzing naar de inhoud daarvan werd door velen
ervaren als een klap in het gezicht. Er worden naar verluidt ook een flink aantal persoonlijke

bezwaarschriften ingediend. De vraag is of die buurtbewoners zich nu wel serieus genomen zullen
voelen.
5-7 Urgentie neemt toe
Er is al lange

tijd behoefte aan een goede ontmoetingsplek in de buurt en meer ruimte voor de

activiteiten van buurthuis De Lelie, dat maar over beperkte ruimte beschikt. De Paulusschool mist
ook ruimte voor bepaalde extra activiteiten, zoals een podium voor uitvoeringen. Een culturele
voorziening is er helemaal niet meer in Hilversum zuid, sinds de sluiting van het bibliotheekfiliaal aan
de Diependaalselaan. Ruimtes bij zorginstellingen, zoals De Egelantier, voldoen niet voor het
aantrekken van een algemeen publiek.
Sinds de brand in de Lelie ¡n maart 2017 is er een acute ru¡mtebehoefte bij gekomen voor

maatschappelijke activiteiten. Het is daarom extra wrang dat voor de naastgelegen royale
maatschappelijke locatie, de Clemenskerk, een vergunning is vertrekt voor het añrijken van die
bestemming voor het vestigen van een nieuw bedr'rjf, waar in de buurt geen behoefte aan is. Er is
door de gemeente een aparte buurtpeiling gestart hoe het nieuwe wijkcentrum eru¡t moet komen te
zien. De optie om dit ¡n de Clemenskerk onder te brengen, als het oude buurthuis niet herbouwd
wordt, werd door veel buurtbewoners bepleit.
Het is nog heel onzeker of de eigenaar van het voormalige buurthuis dit opnieuw zal herbouwen en
de gemeente neemt zoals het zich laat aanzien hiertoe niet zelf het initiatief. Op dit moment zijn de

vele vrijwilligers die actief waren in de Lelie met activ¡te¡ten voor allerlei doelgroepen in feite dakloos
en ondergebracht op andere locaties, buiten de wijk. Het Carolushuis gaat ook sluiten per L januari
2018; daarmee verdwijnt weer een maatschappelijk voorziening. De leefbaarheid en cohesie in de

buurt gaan daarmee flink achteruit. Dit kan door incidentele buurtinitiatieven niet worden
ondervangen.

6. Vergunning in strijd met goede ru¡mtel¡jke ordening
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6-1 Planolog¡sche s¡tuat¡e ongeschikt
Een afwijking van het bestemmingsplan mag enkel worden toegestaan als dit niet ¡n strijd is met een
goede ruimtelijke ordening. Er dient te worden voldaan aan milieu-, verkeer- en parkeervereisten.
Zoals wethouder Voorink het verwoordt in zijn brief van 3 februari 20L7: "lnìtiotieven worden

plonologisch afgewogen rekening houdend met vele aspecten van bijvoorbeeld het korakter von de

buurt, de verkeer aontrekkende werking en bereikbaarheid, milieudspecten, in hoeverre een invulling
bijdraagt aan gemeentelijke doelstellingen en oonwezige behoefte. Hierbij wordt getoetst of een
nieuwe invulling geen onevenredige aantasting is van de kwoliteit van directe woon- en leefklimoot
(oan de hand van bv geluidsropporten en parkeernormen)."
Dit plan faalt wat dat betreft op alle fronten, door de korte afstand van het trampolinebedrijf tot
woningen, de verwachte geluidsoverlast van het trampolinepark zelf, door de sterke
verkeersaantrekkende werking met bijbehorende extra belasting voor geluid en fijnstof, door de
wisseling van de bezoekers ieder uur met de daarbíj behorende druk op de parkeerplaatsen, zowel
op eigen terrein als in de omgeving.
Er is in het plan ook sprake van 'ondersteunende' horeca en detailhandel, volgens

wethouder

Voorink tot 30% van het vloeroppervlak. Deze horecavoorziening met terras zal volgens het plan
echter openbaar toegankelijk z'rjn, ook voor de buurt. Dat ¡s ¡n strijd met het nieuwe Horecakader
20L7, waar juist wordt gesteld dat het toevoegen van horecazaken buiten het concentratiegebied

niet meer wordt toegestaan.
ln het besluit neemt het college de bewering over uit het rapport van de Maatschap Ruimtelijke
Ordening in Amersfoort, dat in opdracht van de aanvrager is opgesteld, waarin wordt gesteld dat de
maatschappelijke bestemming van de Clemenskerk met bijbehorende terrein automat¡sch impliceert
dat functies toelaatbaar worden geacht die forse bezoekersaantallen (en het daarbij behorende
verkeer en parkeren) met zich mee brengen. Dat is een ontkenning van de planologische situatie ter
plaatse. ln het bestemmingsplan Bosdrift wordt het vestigen van functies met een

verkeersaantrekkende werking juist ontmoedigd. Ook bij een nieuwe functie die past binnen het
bestemmingsplan moet worden bekeken of dit geen probleem oplevert voor de verkeerssituat¡e ter
plaatse, maar zeker bij een bedrijfsfunctie die afwijkt van het bestemmingsplan. Een goede

ruimtelijke ordening hoort altijd rekening te houden met de daadwerkelijke situatie ter plaatse, en
die verdraagt hier geen 'aanzienl'rjke bezoekersaantallen' en een sterke verkeersaantrekkende

werking.
Het trampolinepark-bedrijf voldoet n¡et aan de richtlijnen m.b.t. de milieuzonering (afstand tussen

bedrijven en woningen), die in dit geval een afstand van minimaal 30 meter tot woonhuizen zou
verlangen. Het bedrijf produceert ook meer geluid dan in deze s¡tuatie acceptabel is. Zie verder 6-2
6-2 Geluidsoverlast aanzienlijk

Wethouder Voorink meldt in zijn brief van 3 februari 20L7: "De voorgenomen activiteit volt onder het
oct¡v¡teitenbesluit, hierdoor ìs het bedrijf melding plichtig. Hierbij moet een akoestisch onderzoek
worden aangeleverd vdnwege voorgenomen octivite¡t."
Dit akoestische onderzoek heeft inderdaad plaatsgevonden, door bureau Alcedo uit Holten, en is
gevoegd bij de vergunningaanvraag. Het rapport meldt zelf dat naast toetsing aan de Wet

Milieubeheer in het kader van een goede ruimtelijke ordening tevens rekening gehouden moet
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worden met het gemeentel¡jke geluidsbeleid. De gemeente Hilversum beschikt alleen niet over
gemeentelijk geluidsbeleid en heeft aangegeven enkel te toetsen aan de geluidsvoorschriften uit de
Activiteiten besluit.

Omdat het hier om een Omgevingsvergunning gaat in afwijking van het bestemmingsplan, waarbij
afgewogen dient te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat, zijn in het onderzoek
van Alcedo qua geluidsoverlast ook enkele activiteiten in kaart gebracht, die volgens het
Activiteitenbesluit niet hoeven te worden meegenomen.
Er is een afzonderlijk onderzoek naar mogelijke geluidsbelasting in de pastorie, die nu in gebruik is als

woonhuis, en een onderzoek naar de mogelijke geluidsbelasting voor omwonenden en de
Paulusschool. Er is een meting verricht op basis van een simulatie van een bepaald volume
achtergrondmuziek in het trampolinepark, die verder via modellen en standaardwaarden

is

uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van een maximaal volume in de kerk van 75dB(A). Dat is ook het
cruciale mankement van dit onderzoek. 75dB(A) is namelijk niet het maximale volume dat in het
trampolinepark zalworden gehanteerd. ln de plan presentatie van april 2016 wordt gemeld:
"T.a.v. geluid overlast zullen we de geluids norm hanteren van publieke evenementen in beurs hallen

zoals de Jaarbeurs hallen in Utrecht of de RAl, dit is een maximale belosting von 70 tot 80 decibel. Een

uitzondering wordt gemookt op iedere eerste vrìjdag van de moond, tijdens de maandelijks disco
avond (vergelijkbaar met disco zwemmen moar dan springen), dan zal het geluid wat horder zijn"
Het onderzoek toetst op basis van het volume van 75dB(A) of de geluidoverlast boven het wettelijk

toegestane maximum uitkomt. De conclusie luidt dat dit behalve bij de pastorie waarschijnl'rjk voor
de meeste omwonenden niet het geval zal zijn, behalve enkele incidentele uitschieters en
stemverheffingen op de parkeerplaats. Maar dat zal in werkelijkheid wel degelijk het geval zijn,
omdat de exploitant al uitgaat van een gangbaar volume van 80dB(A) en een verhoging van dat
volume tijdens feestjes en evenementen. Aangezien het geluidsvolume waar het akoestisch
onderzoek op is gebaseerd niet het maximale geluidsvolume in het trampolinepark zal zijn, vervalt
het onderzoek als legitieme onderbouwing voor de vergunning.
Er is in het onderzoek ook geen optelsom gemaakt van de cumulatie van diverse soorten geluid die

het trampolinepark zal voortbrengen. Dit betreft muziek en instructies van springinstructeurs,
belsignaal elk uur, schreeuwen en joelen van springers, geluíd van horeca, geluid van bezoekers

buiten, geluid van inrichting gebonden verkeer zoals auto's en brommers buiten. De praktijk wijst uit
dat het geluid in trampolineparken vaak de 100 dB(A)te boven gaat. Dit zalvoor omwonenden en de
Paulusschool een onhoudbare situatie opleveren. ledereen die de situatie ter plaatse kent en enig
voorstellingsvermogen heeft zal direct begrijpen dat deze functie onmogelijk op deze plek kan
worden gesitueerd. De lacunes in het onderzoek op een rij:
a

ln het rapport wordt de doorlopende achtergrondmuziek bij het springen als voornaamste bron
beschouwd van mogelijke geluidsoverlast, en wordt gesteld dat de muziek tijdens speciale events
en trainingen harder kan staan. Het maximale aantal decibels wordt niet vermeld, terwijl dit de
basis had moeten vormen van het onderzoek.
Er is geen optelsom gemaakt van het geluid van muziek, het stemgeluid van 100 joelende

kinderen, de horeca, bezoekers op de parkeerplaats en het verkeer.
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a

Het geluid van deze nieuwe functie is ook niet opgeteld bij het reeds aanwezige geluidsvolume
van het verkeer op de Bosdrift (dat is nu al ongeveer 60dB) en het luchtverkeerslawaai dat steeds
meer overlast geeft in de buurt.

a

Over het terras wordt gesteld dat er een maximum zou zijn aan het aantal gelijksprekende
bezoekers (20 personen gelijktijdig spreken gedurende 8 uur of bijv. 40 gelijktijdig sprekende
personen gedurende 4 uur). Het is niet duidelijk of het ook kan gaan om 80 personen gedurende
2 uur of L60 gelijksprekende personen gedurende 1 uur. Er is geen beperking aan het aantal
personen dat gebruik kan maken van dit horecaterras, dat openbaar toegankelijk is en ook moet

dienen als "gezellige ontmoetingsplek voor de buurt" (Ruimtelijke Motivering Gebruik
Clemenskerk van bureau mRO), en zal fungeren als verzamelplek voor schoolreisjes en
kinderpartijtjes, met de bijbe horende geluidsoverlast.
Er

wordt in het akoestisch onderzoek gesteld op pag. 6: "De uitgong naar het terras bevindt zich

in een ruimte, die afgesloten is von de ruimte met trompolines, woar sproke kan zijn van
muziekgeluid. ln deze ruimte is geen muziekgeluid aanwezig." ln een illustratie op pag. 5 wordt
deze uitgang naar het terras met een pijl aangegeven. ln die ruimte van het kerkgebouw (de

voormalige sacristie) bevindt zich alleen helemaal geen deur naar het terras, er zijn enkel ramen.
a

Er

wordt voor het berekenen van de geluidsoverlast voor omwonenden en de Paulusschool

gebruik gemaakt van modellen en standaard waarden voor de geluidswering van gevels van
20d8. Het is helemaal niet bekend in hoeverre die overeen komt met de reële geluidswering van
de gevels van de woningen en de Paulusschool. Dit betekent ook dat er voor omwonenden en de
school sowieso sprake zalzijn van aanzienlijke geluidsoverlast door de bezoekers van het

trampolinepark en het bijbehorende verkeer als ze in de zomer hun ramen open hebben staan.
a

Er is in het plan geen sprake van een uitgebreid ventilatiesysteem,

terw¡jl dit wel nodig

is bij een

dergelijke intensieve sportfunctie, en het vele stof dat door het springen circuleert. Maar het
aanbrengen van extra ventilatiekanalen zou problemen geven voor het monument en zou via
deze kanalen het geluid van het trampolinepark nog meer naar buiten laten doordringen.

Hierdoor kan echter de s¡tuatie ontstaan dat voor voldoende ventilatie, zeker in de zomer, er
ramen of deuren open gezet zullen moeten worden, waardoor het lawaai van het
trampolinepark direct naar buiten klinkt.
a

ln het akoestisch onderzoek

is doorgifte van geluid via de deuren aan de voor- en achterkant

(west- en oostz¡jde) helemaal n¡et gemeten.
a

Het stemgeluid van bezoekers blijft in het Activiteitenbesluit buiten beschouwing. Als dat wel

wordt meegenomen zal stemverheffing volgens het onderzoek van Alcedo op de parkeerplaats
boven het toelaatbare aantal decibels u¡tkomen. Er wordt dan ook gemeld dat hiervoor
gedragsregels kunnen worden gehanteerd, "waarbij bezoekers verzocht wordt zich op het terras
en porkeerterreìn rustig te gedragen om overlast voor de omliggende woningen te voorkomen."

Dat klinkt voor een bedrijf waar het hele gezin welkom is en "kinderfeestjes tot de corebusiness

behoren" (Ruimtel'rjke Motivering bureau mRO) niet erg realistisch.
a

Het onderzoek is gebaseerd op dichte deuren aan de voorzijde van het kerkgebouw. Het

ventilatieschema van het trampolinepark is alleen gebaseerd op aanvoer van frisse lucht via het
openen van de kerkdeuren.
a

Het onderzoek is ook gebaseerd op een dichte deur van de stiltekapel. Die zal volgens het plan

echter wel open te bezoeken blijven. Er is alleen geen afscheiding voorzien tussen het
trampolinepark en de 'stiltekapel'. Daardoor kan het geluid van het trampolinepark naar buiten
klinken als iemand de stiltekapel betreedt.

2t

Het totale aantal decibels dat wordt geproduceerd voldoet niet aan de voorwaarden uit het

Activiteitenbesluit. De adviesnorm van de VNG voor bedrijfszonering (de richtlijnen voor afstanden
van woningen

tot bepaalde bedrijfsfuncties) worden in de verste verte

n¡et gehaald. Daar wordt voor

vergelijkbare bedrijven een richtafstand aangehouden van 30 of 50 meter. Sommige huizen naast de
Clemenskerk bevinden zich op nog geen

1.5

meter afstand.

6-3 Verkeerstoename onverantwoord
U neemt in het besluit een bewering over van bureau MRo uit Amersfoort, uit hun 'Ruimtelijke

Motivering Gebruik Clemenskerk', dat de aanvrager liet opstellen ter ondersteuning van de
vergunningaanvraag. Daarin wordt gesteld: "Binnen de vigerende brede mootschappelijke
bestemming zijn functies toelaotbaor die forse bezoekersaontallen (en het daarbij behorende verkeer
en parkeren) met zich mee kunnen brengen. " Die bewering is in algemene zin onjuist. De gemeente

heeft de verantwoordelijkheid om bij ieder nieuw plan te beoordelen of dat

-

gezien de impact op de

ru¡mtel¡jke ordening, zoals verkeer en parkeren- verantwoord is. Ook als het plan binnen het
bestemmingsplan past. Bij een afwijking van het bestemmingsplan geldt dit in nog veel sterkere
mate, omdat er opnieuw een belangenafweging moet plaatsvinden. Het is dus niet netjes om een
groot aantal bezoekers en verkeer en parkeren met zo'n algemene bewering bij voorbaat te
leg¡timeren. Dat dient het belang van de aanvrager, maar doet geen recht aan uw bestuurlijke
vera ntwoordelijkheid.
U neemt een inschatting over van de aanvrager over de spreiding van het aantal bezoekers per auto,
en stelt dat die overeenkomt met een gemiddelde bezettingsgraad van drie personen per auto voor

'kinderattracties/speelparadijzen'van het CROW. Deze informatie is niet openbaar, dus kunnen we
niet inzien. Maar dit is zo te zien wel gebaseerd op de ervaring met speelparadijzen voor jonge
kinderen, terwijl die cijfers niet relevant zijn voor het gemiddelde aantal bezoekers per auto voor
trampolineparken. We bestrijden uw conclusie dat de verkeersbelasting dus beperkt zal zijn.
De verkeersgeneratie,

oftewel het aantal verkeersbewegingen die een functie oplevert, wordt

doorgaans berekend door een verdubbeling van de parkeerbehoefte, nl. een heen- en een terugrit.

"per vervoer worden twee ritten gemaakt (komen en gaan)", stelt u. Dat is nog geen zekerheid; het

is

heel wel mogelijk dat b¡j deze attractie sprake zal zijn van brengen en halen van kinderen/jongeren
door ouders, waardoor er vier ritten per bezoek zullen worden gemaakt. Als we u¡tgaan van twee
r¡tten per bezoek komen we op basis van de parkeerbehoefte die u veronderstelt van 49
parkeerplaatsen (en die naar onze mening te laag is) en de praktijk van het uursbezoek op zo'n 100

ritten per uur. Dat levert met openingstijden van 12 uur per dag mogelijk al 1200
verkeersbewegingen per dag voor het trampolinepark. Het scenario van halen en brengen is daarbij
nog niet meegerekend.
U maakt geen berekening van de verkeersgeneratie, maar stelt zonder onderbouwing dat er op de

Bosdrift, Leliestraat en lrisstraat wel een forse toename van het verkeer mogelijk ¡s. Dit bestrijden
we. U spreekt over een telling van 3400 voertuigen per werkdag op de Bosdrift uit 2014, die ten tijde
van het plan voor de vintagewinkel zou z'rjn gedaan, maar ons niet bekend is. U baseert daarop de
bewering dat een toename van het verkeer op de Bosdrift geen probleem is. We bestrijden dit met
kracht. Wanneer de laatste verkeerstellingen door de gemeente zijn gedaan is niet duidelijk, maar bij

het lntegraal Bereikbaarheidsplan van 2011 was in bijlage 16a sprake van een verkeersintensiteit op
het deel Bosdrift tussen Diependaalselaan en Gijsbrecht van 5120 per etmaal in 2008. Er werd op een
22

geleidelijke afname van het verkeer gerekend vanwege de crisis en werkloosheid. De cijfers gingen
uit van een daling van de intensiteit per etmaal naar 4810 in 2015 en 4600 in 2020. lnmiddels is
duidelijk dat de economie is aangetrokken en het aantal inwoners van Hilversum harder is gestegen
dan verwacht, met het bijbehorende verkeer.
Een recente verkeerstelling is er voor zover wij weten n¡et. Het geldende bestemmingsplan Bosdrift

bevat als bijlage de verkeersgeluidskaarten uit 2011van bureau Oranjewoud, die gebaseerd zijn op
gegevens van de gemeente De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente voor de jaren

zOL\,2075,2020 en 2O27.Daa¡ zijn de volgende cijfers in vermeld over de verkeersintensiteit per
etmaal op het betreffende stuk Bosdrift, gebaseerd op dezelfde prognose van een aanvankelijke
daling van de hoeveelheid verkeer, die vervolgens weer

toeneemt: 4980 in 20tt;48t0 in 2015;

4600 in 2O2O; 4670 in 202L; 4770 in 2022.Volgens die cijfers z¡t de intensiteit dus al tegen de 5000
per etmaal, met een geluidsbelasting die b'rj veelgevels van de woningen de kritische grens
overschrijdt. De gemeente geeft nu een vergunning voor een bedrijf met een verkeersaantrekkende
werking van honderden of meer dan duizend verkeersbewegingen per dag. Dat is op deze locatie dus
onverantwoord en str¡jd¡g met onze jarenlange inzet om het monument een nieuw leven te geven
waar iedereen, en vooral de buurt, blij mee is.

Wij bestrijden dus uw stelling dat de Bosdrift 5000 of 6000 gemotoriseerde verkeersbewegingen
aankan per werkdag (dat is nog een intensivering ten opzichte van etmaal) . Bij die stelling heeft u
geen rekening gehouden met de leefbaarheid en veiligheidssituatie ter plaatse en de

verkeersoverlast die ter plaatse al wordt ondervonden door bewoners van de Bosdrift.
De Bosdrift is nu reeds een drukke radiaal, met een grote mate van onveiligheid voor fietsers,

doordat er geen sprake is van gescheiden fietsstroken, zoals eigenlijk noodzakelijk is bij een radiaal.
Bij een verhoging van de verkeersintensiteit, met autoverkeer dat bovendien moet afslaan van de
Bosdrift naar de ingang parkeerplaats aan de Leliestraat, ontstaan er extra risico's. Datzelfde geldt b¡j
vertrekkend verkeer, dat van de uitgang van de parkeerplaats aan de lrisstraat de radiaal Bosdrift
weer op moet richting het kruispunt met de drukke en chaotische Gijsbrecht van Amstelstraat. Op
deze verkeersbewegingen van een groot aantal extra auto's is de buurt met de smalle woonstraten

volstrekt niet berekend.
De gemeente is ook niet haar wettel'rjke plicht nagekomen om de genoemde verkeersgeluidskaarten

van 201L iedere 5 jaar te actualiseren, zoals sinds 2004 vanwege de Europese richtlijnen verplicht is.
Wethouder Van Vroonhoven meldt in een raadsinformatiebrief op 19 juli 2OL7 dat ze de planning
niet hebben gehaald en de geluidskaarten van 2016 op 18 juli 20L7 hebben vastgesteld. Ze stelt dat
dit geen problemen geeft, omdat de cijfers nog op tijd aan de provincie en het ministerie kunnen
worden doorgegeven. Ze stelt dat er door industrie en luchtvaart geen inwoners blootgesteld aan
een geluidsniveau van 55 dB of hoger. (M.b.t. luchtvaart is dat helemaal niet bekend, daarvan zijn
geen cijfers.) Ze stelt verder dat wegverkeer op L6.293 woningen in Hilversum een geluídsniveau van
55 dB of hoger veroorzaakt. Dat is nu net het probleem op de Bosdrift, zoals bij de

verkeersgeluidskaarten van 2011 al duidelijk was. Je zou verurachten dat probleemzones wat meer
op het netvlies staan bij bestuurders en ambtenaren, ook als er een vergunning wordt verleend in
een bepaald gebied. ln dit besluit bagatelliseren het college en de ambtenaren echter de
verkeersoverlast op de Bosdrift. Het college moet volgens de brief van Van Vroonhoven uiterlijk
maart 2018 een Actieplan Geluid vaststellen, om de knelpunten op te lossen. Daarom wordt er nu
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nog maar een knelpunt extra toegevoegd, zullen we maar zeggen. Je wordt er gewoon zwaar cynisch
van
Hetzelfde gebeurt bij de bewering dat de Leliestraat en lrisstraat een capac¡teit hebben van wel 3000

motorvoertuigen, zonder enige onderbouwing, puur op basis van de aanname dat de wegcapaciteit
dit wel aankan. Het is stuitend voor bewoners van die straten om te zien hoe lichtzinnig zoiets wordt
geconcludeerd. Een kleine rekensom: 3000 motorvoertuigen per werkdag (8 uur) betekent 6,25
auto's per minuut, iedere seconde één. Welke ambtenaar bedenkt zoiets voor een rustige
woonstraat?!
Op 3 april stelden Hart voor Hilversum en Groen Links aan het college de volgende terechte vraag:

"Met een trampoline-speelpork voor 720 personen tegelijkertijd, dot de hele dog en avond open is, zal
dit plon een grote verkeersaantekkende werking hebben. Dit zal effect hebben op de
verkeerscirculatie rond de kerk en in de wijk, aangezien de Bosdrifi, de Leliestraat en de lrisstraot
éénrichtingsstraten zijn. Wanneer vindt u de verkeersaantrekkende werking zo groot, dat u de
aonvraog niet kon goedkeuren?"
Op 10 april antwoordt wethouder Voorink schriftelijk:
"De verkeersgeneratie wordt berekend op bosis von het moximum aantal bezoekers afgezet tegen de
bezettingsgroad per outo overeenkomstig CROW publicatie 305'lerkeersgenerotie Leisure",

paragroaf 4.5 "Kinderattracties/speelporodijzen". Deze bezettingsgraad is gemiddeld drie personen
per auto. ln het "worst case" scenario komen olle bezoekers von het trampoline-park in de
Clemenskerk met de auto. Per veruoer worden twee ritten gemoakt (komen en gaan). Daarbij moet
ook het aantal werknemers dat met de auto komt worden opgeteld.
De verkeersoantrekkende werking is acceptabel als:

.

op de Lelielaanlristrøat geen wachtrijen van automobilisten ontstaan (spreiding van het

oankomend en afrijdend verkeer kan dat voorkomen, naar verwachting heeft een trampoline-park

met ruime openingstijden een grotere spreiding over de hele dag);

.

ols er geen verkeersveiligheidsrisico ontstaat door invoegen van wegrijdend verkeer op de

Bosdrift

(als dat te lang duurt nemen automobilisten soms risico's om toch nog tussen het øankomende

verkeer en fietsers door de Bosdrift op te rijden)."
Die wachtrijen van auto's en verkeersveiligheidsrisico's zijn dus precies wat er gaat ontstaan, al

spreekt de wethouder dat tegen met het argument dat er en spreiding is over de dag. Die ruime
openingstijden betekent alleen maar dat de geschetste overlast langer voortduurt, niet enkel
overdag, maar ook's avonds, met extra veiligheidsrisico's als gevolg. Over het effect van deze
verkeersstroom op de geluidsoverlast en leefbaarheid in de betreffende straten wordt met geen
woord gerept in het besluit.
6-4 Gevolgen omliggende straten niet in kaart gebracht
De verkeerssituat¡e is complex omdat de straten rond de Clemenskerk, de Bosdrift, Leliestraat en

lrisstraat, eenrichtingsverkeer kennen. Hier wordt in het besluit ook met geen woord gerept. De
verkeersstromen die zullen ontstaan in de omliggende woonstraten is niet in kaart gebracht. De
parkeerplaats achter de kerk is vanuit zuidelijke richting, Diependaalselaan en Bosdrift, wel te
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bereiken. Maar vanaf de andere kant, de Gijsbrecht van Amstelstraat ¡s dit niet direct mogelijk.
Auto's die vanaf die zijde aankomen zullen dus sluiproutes moeten nemen via rustige woonstraten
om

b'rj

de parkeerplaats van het trampolinepark uit te komen. Eén van de Vrienden van de

Clemenskerk heeft deze verkeersbewegingen gei¡lustreerd.
Zie bijgevoegde tekening:
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Toelichting Verkeerssituatie Clemenskerk Trampolinehal
Er zijn

-

vanaf de Gijsbrecht van Amstelstraat

-

de volgende 2 mogelijke rij-routes naar de

Clemenskerk/Bosdrift:

A.

H¡lvertsweg tot de Neuweg hier rechtsaf (=Neuweg), doorrijden tot de Bosdrift.

B.

Jacob Catsstraat ¡nr¡jden

tot de Joh. v. Oldenbarneve.ltlaan, hier linksaf naar Bosdrift, kruising

oversteken (=Leliestraat) en inrijden bij P-terrein
Deze complexe verkeerssituatie die extra verkeersstromen zal opleveren in rustige woonstraten
geeft opnieuw aan dat een functie met een sterke verkeersaantrekkende werking op deze locatie
onverantwoord is. Daarom pleiten de Vrienden van de Clemenskerk aljaren voor een funct¡e d¡e
vooral gericht is op lokale gebruikers en verenigingen. Een bedrijf/attractiepark voor de jeugd uit de
wijde omgeving is daarmee in stríjd en schaadt dus onze belangen en die van de buurt.
6-5 Parkeernorm ontoereikend
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Op het moment dat de vergunning werd aangevraagd, was in het Hilversumse parkeerbeleid van
2009 sprake van een parkeernorm van 7,5 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto oppervlak voor indoor

speeltuinen. Voor een trampolinepark in de Clemenskerk (7047 m2l zou dat uitkomen op een
parkeereis van 79 parkeerplaatsen op eigen terrein, plus bijtelling van de parkeerplaatsen die op de
openbare weg zijn verdwenen voor het aanleggen van nieuwe in- en uitritten. Voor zoveel
parkeerplaatsen was duidelijk geen ruimte. Ter vergelijking: voor een cultureel centrum/wijkcentrum
geldt hier slechts een norm van 20 parkeerplaatsen.
U heeft hiervoor een oplossing gevonden door in het nieuwe parkeerbeleid van 20L7 de norm voor
indoor speeltuinen drastisch te verlagen, nl. naar 4,7 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto oppervlak.
De parkeereis komt dan uit op 49. De parkeerplaatsen die zijn verdwenen op de openbare weg

worden voor het gemak vergeten. Er is nu met passen en meten en het vol zetten van het voorplein
van de kerk precies ruimte voor 49 parkeerplaatsen. U stelt dat dit genoeg is, wij bestrijden dat.
Van die 49 parkeerplaatsen zijn er al 6 gereserveerd voor het personeel, op een afgesloten

parkeerplaats voor de kerk. ln feite zijn er dus maar 43 parkeerplaatsen beshcikbaar voor bezoekers,

waarvan nog maar de vraag is of die allemaal bruikbaar zijn, want er bevinden zich bijv. twee pal
achter het hek bij de ingang van de parkeerplaats. Hoe de grote parkeerplaats zal worden afgesloten
is overigens nog helemaal niet duidelijk. Wordt het een hek of een slagboom? Dat heeft allemaal
consequenties, zowel voor de inrichting als voor omwonenden. Er is ook geen ruimte gereserveerd
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22.O0 uur. Als er nog verlichting b'rj moet zal er nog meer parkeerru¡mte verdwijnen.
Er zijn in de lrisstraat en Leliestraat 2x2 parkeerplaatsen van de openbare weg verdwenen voor de in-

en uitrit van de parkeerplaats, terwijl er al een groot tekort is aan parkeerplaatsen. D¡e moeten
worden opgeteld bij de parkeereis voor de nieuwe functie, maar dat is niet gebeurd.

Normaalgesproken geldt de parkeernorm die geldig is op het moment van de aanvraag van de
vergunning, maar het parkeerbeleid van de gemeente en het besluit daarover van 4 juli 2017 bevat
een bepaling dat een aanvrager de nieuwe norm mag gebruiken, als dat voor hem gunstig is. Dus
daarmee is het gebruik maken van de nieuwe norm juridisch gedekt. Een heel andere vraag is of de

parkeernorm verantwoord is, oftewel of die voldoende is afgestemd op het reële gebruik. De
gemeente heeft namelijk de verantwoordelijkheid om een parkeernorm af te stemmen op de
feitelijke s¡tuat¡e. W'rj bestrijden dat die parkeernorm voldoende is afgestemd op het reële gebruik.
U stelt dat die nieuwe norm is gebaseerd op de CROW-kencijfers van 20L2 en dat u net als in het

oude parkeerbeleid het gemiddelde aanhoudt van de bandbreedte van die cijfers. Het CROW heeft
de cijfers voor indoor speeltuinen tussen 2005 en 2012 flink naar beneden bijgesteld. Volgens uw
toelichting omdat er aanvankelijk werd uitgegaan van grote speelhallen voor hele kleine kinderen. U
stelt dat dit bij trampolineparken anders is, maar kunt niet onderbouwen of dat werkelijk zo is. Er zijn
namelijk nog geen cijfers over de parkeerbehoefte van trampolineparken. De CROW-kencijfers zijn
cijfers over het gemiddelde aantal parkeerplaatsen per functie in gemeenten in Nederland in de
praktijk. Het eerste indoor trampolinepark verscheen kwam pas in ons land in 2011, waarna er snel
meer volgden. Maar in de CROW-cijfers van 2012 kunnen die niet zijn venverkt. Bovendien zijn de
CROW-kencijfers nog geen norm voor een specifiek geval. De gemeente heeft de

verantwoordelijkheid om per situatie een parkeernorm te bepalen, afgestemd op het verwachte
gebruik.
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U stelt dat b¡j de norm van 4,7 ppl nog altijd sprake is van overdekte speeltuinen voor jonge kinderen

en dat de verwachting is dat er naar het trampolinepark minder auto's zullen komen. Wij bestrijden
die ven¡¡achting. Gezien het gebruik per uur van trampolineparken, en de overlapping van de
aanwezige bezoekers, zal de parkeerbehoefte juist hoger zijn dan bij andere indoor speeltuinen.
U baseert de verwachting op:

de hogere leeftijd van de doelgroep dan gebruikelijk bij overdekte speeltuinen

a

)De

doelgroep van het trampolinepark omvat echter kinderen alle leeftijden plus volwassenen,

zoals de exploitant zelf aangeeft in het businessplan.

b.
)Er

De opzet van het plan (maximaal aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers)

is nergens een maximaal aantal gelijktüdig aanwezige bezoekers vermeld. Er is ook geen

rekening gehouden met de dubbeltelling die daarbij in de praktijk aan de orde is. De exploitant heeft

het over max. 120.bezoekers per uur. Maal twee is dat 240. Ook als 50% daarvan per fiets komt (wat
wel erg optimistisch is) hou je nog 120 gelijktijdig aanwezige bezoekers per auto over. Als die met
drie personen per auto arriveren heb je voldoende aan 40 parkeerplaatsen, maar als die met L of 2
personen per auto arriveren, of als ouders hun tiener brengen en later weer ophalen, heb je bij lange
na niet genoeg aan 43 parkeerplaatsen en ontstaan er grote problemen.

c.
)Die

de parkeerervaringscijfers van de ontwikkelaar.

zijn er niet. Er is nog geen ervaring met de parkeerbehoefte bij de herbestemming van de

Clemenskerk. Er is in 2014 een vergunning verleend voor een v¡ntage winkel met ... parkeerplaatsen,
maar ook daarbij bestreden wij de argumentatie van de gemeente dat het aantal parkeerplaatsen

voldoende zou zijn. De winkel is er niet gekomen, dus over ervaring kunnen we niet spreken.

)lndien wordt gedoeld op de brief van projectleider van BOEi dhr. Wartna, van 5 juli

2016 aan de

gemeente, met de argumentatie dat 30 parkeerplaatsen voldoende zal zijn voor het trampolinepark,
bestrijden we zijn redenering daarin. H¡j stelt zonder enige onderbouwing dat het plan zich richt op
een regionale markt en een doelgroep van oudere kinderen, die zonder begeleiding van ouders per
fíets komen en niet per auto of bus. Dat is geen ervaringsgegeven, maar pure aanname. Deze
aanname staat bovendien haaks op de inhoud van het plan van de exploitant zelf van april201.6,
waarin wordt gesteld dat Flight Deck er is voor alle kids & jongeren vanaf 4-18 jaar, voor gezinnen,
sportverenigingen en ouders die even willen shoppen terwijl hun kinderen zich uitleven op de
trampolines. Daarin wordt ook gesteld dat het plan zich richt op het marktsegmenl: "midden
Nederlond olle gemeentes binnen 75km van Hilversum, olle inwoners in de driehoek Amersfoort,

Utrecht, Almere". Het is niet realistisch om te verwachten dat die grotendeels per fiets zullen
arriveren.
Onze inschatt¡ng ¡s dat de parkeerbehoefte veel hoger zal zijn dan het aantal aanwezige

parkeerplaatsen, vanwege de overlap van de komende en gaande bezoekers. Springers moeten 10
minuten voor hun beurt aanwezigzijn, maar dan is de vorige lichting nog niet vertrokken. Er moet
dus rekening gehouden worden met een dubbel aantal bezoekers. Dat is niet gebeurd. Er moet ook
rekening worden gehouden met de s¡tuatie dat veel bezoekers per auto arriveren. De exploitant
schat in het plan dat in de vakanties 8O%van de bezoekers per auto zal komen, dat betekent een
27

zeer intens¡ef gebruik van de parkeerplaats. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit
dat bezoekers de auto langer dan dat ene uur op de gratis parkeerplaats zullen laten staan, om nog

wat te gaan shoppen op de Gijsbrecht voor ze weer huiswaarts gaan. Dan verplaatst de
parkeeroverlast van het trampolinepark zich dus naar de straten daaromheen. De vergunning had
daarom niet verleend mogen worden.
6-6 Parkeerplaatsen voor de kerk in strijd met regels
Van die 49 parkeerplaatsen in de terreintekening worden er 6 gesitueerd op het voorplein van de

kerk. Daar is parkeren nu niet toegestaan, maar het gebeurt doorlopend. Nadat er tijdens de

restauratie af en toe bedrijfswagens stonden die waren gerelateerd aan de werkzaamheden, heeft
die situatie zich stilletjes uitgebreid tot de huidige situatie, waarbij er doorlopend sprake is van wild
parkeren pal voor de kerk. Er is aljaren geen sprake van handhaving door de gemeente tegen dit wild
parkeren, terwijl het continu een rommelige aanblik oplevert van het monument. Met deze aanvraag

voor een vergunning voor 6 parkeerplaatsen op het voorplein wordt die situat¡e van wild parkeren
geformaliseerd en gaat de fraaie aanblik van het monument in de straat definitief verloren. Het
verlenen van de vergunning hiervoor is daarom zeer onwenselijk. Zie ook het belang van dit
voorplein voor de eerder besproken 'Waarde Cultuurhistorie'.
6-7 Maat parkeerplaatsen ontoereikend
Het aantal van 49 parkeerplaatsen op eigen terrein in het pian bl'rjkt alieen mogelijk door de
breedtemaat hiervan in vergelijking met eerdere plannen flink terug te schroeven van 2.40 m. naar
2.2O m. Dat is ver onder de adviesnorm voor haaks parkeren u¡t de NEN 2443:2OOO en helemaal

onder de nieuwe norm voor intensief gebruikte parkeerplaatsen uit de NEN 2443:2OL3. Auto's
worden namelijk wel steeds breder. Maar in tegenstell¡ng tot de norm voor het benodigde aantal
parkeerplaatsen wordt hier nu ineens wel vastgehouden aan de oude voorschriften uit de
Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009, waar 1.80 m. als minimum maat staat vermeld, een
maat voor langsparkeren, maar niet voor haaks parkeren. De gemeente past overal bij de aanleg van
parkeerplaatsen de nieuwe NEN-maat van 2.50 breed toe, voor deze aanvraag is dat blijkbaar ineens

niet relevant.
We vinden het volpersen van het terrein met zoveel mogelijk parkeerplaatsen, om maar aan een
fictieve norm te voldoen, onverantwoord en ongepast, gezien de waarde van het monument in de
buurt en de krappe ligging in het beschermde stadsgezicht. De problemen met het realiseren van

voldoende parkeerplaatsen geven al aan dat dit plan helemaal niet past op deze locatie, in strijd is
met een goede ru¡mtel¡jke ordening en voor grote overlast gaat zorgen in de buurt. De vergunning
voor dit plan kan dan ook niet verleend worden.
I

nva liden pa

rkeerplaats ontbreekt

6-8 Parkeren brommers/scooters niet aangegeven
Er

wordt in het akoestisch onderzoek ook gesproken over een aanzienlijk aantal brommers/scooters.

Er is echter in de plantekeningen geen ruimte gereserveerd voor de stalling hiervan.
Er is in het akoestisch onderzoek sprake van

twee inrichtingsvar¡anten voor het terrein, waarbij

sprake is van stalling van fietsen/brommers ofwel aan de voorzijde van de kerk of aan de zijde van de
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Leliestraat. Beide hebben een heelverschillende uitkomst m.b.t. de geluidsoverlast voor
omwonenden. Het wordt in de vergunningaanvraag niet duidelijk voor welke inrichtingsvariant

is

gekozen en om welke redenen. Dat betekent dat het verlenen van deze vergunning omwonenden in
het ongewisse laat in hoeverre ze te maken zullen krijgen met geluidsoverlast van brommers, met
name in de avonduren.
6-9 Afsluiting parkeerplaats onduidelijk
Hoe de afsluiting/toegang van de parkeerplaats wordt geregeld is volstrekt niet duidelijk. Ook niet of
de parkeerplaats een open of besloten karakter heeft. Hierover zijn tegenstrijdige mededelingen
gedaan. De Wit meldt hierover in reactie op vragen: "Het porkeerterrein achter de kerk is uitsluitend

bedoeld voor Flight Deck 53 klanten. lndien je komt springen mog je grdtis parkeren. We zullen indien
noodzakelijk, slagbomen voor het entree en de uitgang van het parkeer terrein plootsen." Hoe dit
gerealiseerd wordt is dus nog onduidelijk. Het perspectief van slagbomen in plaats van het oude
metalen hekwerk is zeer onwensel'rjk vanuit het belang om zorgvuldig om te gaan met het aanblik
van de straat in het beschermd stadsgezicht.

7.

Plan is geen aanw¡nst, maar betekent verl¡es
U stelt in het besluit dat het initiatief uniek is en vernieuwend en dat het gebruik als trampolinepark
geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden en betekenis van van het gebouw. Wij

bestrijden d¡t. We zijn van mening dat het project op deze locatie juist een verlies betekent van de
waarden van het monument en de mogelijkheden die dit biedt voor ontspanning en recreatie, voor
jong en oud.
7-1 Verlies van toeristlsche waarde monument
De rijksmonumentale Clemenskerk ligt in een fraaie aaneenschakeling van jonge monumenten, waar

Hilversum zo bekend om is. Deze aaneenschakeling vormt een mooie architectuur-fietsroute, van het
Raadhuis via de Vioolkist (AVRO-studio), het voormalige postkantoor aan de Kerkbrink, over de
Havenstraat met de voormalige zoutbunker in het park de Oude Haven, via de monumentale
begraafplaats Bosdrift, het Volksbadhuis en de Bavinckschool, lang de Clemenskerk van Van Gils en
het beschermd stadsgezicht van Dudok, naar de begraafplaats Zuiderhof en het monumentale
landgoed Zonnestraal. Het aanzicht van de Clemenskerk halverwege die route zal alleen bedroevend
zijn als er een trampolinepark in wordt gevestigd.
Het gebouw wordt in het plan aan de voor- en achterz'rjde ingesloten door parkeerplaatsen, heeft
een gesloten hoofdingang, waardoor het aan de voorzíjde een doodse aanblik zalgeven. Van fraaie
groene ruimte rond de kerk blijft ook vrijwel niets over. Er valt dus weinig te genieten van de aanblik
van het monument in zijn omgeving en als centraal punt ¡n het beschermde stadgez¡cht. Het zalook

niet mogelijk zijn een fraaie wandeling te maken in de parkachtige kerktuin rond het monument,
want d¡e verandert in een rumoerige zee van blik. De grote parkeerplaats zal naar verluidt's avonds
worden verlicht met felle sensorlampen en misschien worden afgesloten met een lelijke slagboom.
Het trampolinespringen zelf wordt misschien wel een toeristische trekpleister, maar de toeristische
waarde van de plek en het monument zelf valt ¡n het niet.
7-2 Verlies van beleving gebouw
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Het beoogde gebruik is in tegenstelling tot wat u stelt niet in overeenstemming met de
cultuurhistorische waarde van het gebouw. Op geen enkele manier blijkt uit het plan waardering

voor de geschiedenis en historische betekenis van het gebouw. lntegendeel, die oude betekenis van
het gebouw wordt geheelteniet gedaan bij het voorgenomen gebruik.
Het zicht op de fraaie monumentale binnenruimte van het monument en de gebrandschilderde
ramen gaat verloren door installaties met trampolines en skatebanen die vrijwel het hele

vloeroppervlak vullen en zich op hoogtes van 1.10 meter en 1.60 meter bevinden. Het gebouw komt
vol te staan met een staalconstructie met springmatten, pvc stootkussens en foampits met blokken
polyurethaanschuim. Speelzones worden afgeschermd met hoge netten.
De fraaie monumentale binnenruimte van het monument, met de gebrandschilderde ramen,

valt

n¡et meer te bewonderen. De mogelijkheid om de schoonheid van het monument te ervaren en
bewonderen gaat wel degelijk verloren door de aard en lawaaierigheid van het gebruik.
De bijzondere akoestiek voor muziekuitvoeringen geldt als één van de bijzondere kwaliteiten van het

monument. Die akoestiek, met enige galm, werkt nu juist averechts bij de grote hoeveelheid lawaai
in het trampolinepark.
De mogelijkheid om het gebouw te gebruiken voor maatschappelijke activiteiten en als

ontmoetingsruimte verdwijnt geheel.
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Schade aan monument

Het effect van het intensieve springen op de trampolines in het monument, en het risico van
basketballen vlakbij de gebrandschilderde ramen, valt nog moeilijk in te schatten. Maar erg

bevorderlijk kan het niet zijn voor de conditie van het monument.
Het aanvankelijke plan bij de vergunningaanvraag om pal onder de gerestaureerde

plafondschildering in een mobiele snackwagen ("foodtruck") etenswaren te bereiden is gelukkig
komen te vervallen. Het klaarmaken van eten is nu verplaatst naar een aparte ruimte, de voormalige
sacristie. Maar er is op de valreep een nieuw element toegevoegd aan het springpark, nl. een
"klimwand", die geplaatst zal worden in de voormalige doopkapel, aan de z'rjde van de Bosdrift, bij de
pastorie. Het is de fraaiste ruimte van de hele kerk, die bijzonder fraaie gest¡leerde glas-in-

loodraampjes bevat, en een laag plafond heeft. De aanvrager wil hier echter een klimwand met
hoogte installeren, die een opgang moet bieden naar een serie "foampits" met monkeyklautermogelijkheden op 1.60 meter hoogte. Hoe deze klimwand zalworden bevestigd is nog niet
duidelijk, de gegevens hierover moesten ten tijde van de vergunningverlening nog worden
aangeleverd. Maar ¡ntens¡eve klauterpartijen tot aan het plafond van die kleine kapel kan niet goed
zijn voor het behoud ervan.
ln antwoord op een vraag over de onduidelijkheid in de tekeningen wat de entree wordt van het

trampolinepark, wordt door De Wit gemeld dat de toegang tot Fl¡ghtdeck 53 uitsluitend zal
plaatsvinden via de achteringang. Dat kleine kostersdeurtje moet gaan functioneren als enige in- en
uitgang voor het trampolinepark. De hoofdingang van de kerk, aan de Bosdrift, zal helemaal niet
worden gebruikt. Het voorplein wordt afgesloten en gebruikt als parkeerplaats voor het personeel.
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Het kleine achterportaalvan de kerk, naast het halfronde koor van de kerk, wordt volgens het plan
de enige in- en uitgang voor alle bezoekers en voor de horecabediening. Tussen de achteringang en
de kerkruimte bevindt zich nu nog een tussendeur, in een wand die de achteringang en het halletje
naast het koor van elkaar scheidt. Die afscheiding komt nu zonder enige vermelding te vervallen. Hij

staat n¡et meer aangegeven op de tekeningen. Terwijl het hier wel om een onderdeel van een
rijksmonument gaat.
7-5 Mogelijk verlies archeologische waarde
Het terrein van Bosdrift 53 heeft volgens het bestemmingsplan de waarde archeologie. Het

kerkgebouw staat op oude grond en in de kerktuin zijn mogelijk nog sporen aanwezig. Wettel¡jk is er
een archeologisch onderzoek vereist als er meer op meer dan 100m2 oppervlak en 40 cm. diepte

grond wordt omgezet. Bij de aanleg van de parkeerplaats en doorrijroute is dit waarsch'rjnlijk aan de
orde. De aanvrager van de vergunning heeft aangegeven dat archeologisch onderzoek niet nodig is,
wij denken daar echter anders over. Voor de grond wordt dicht geplaveid voor een parkeerplaats
zouden we graag willen weten of zich in de tuin nog archeologische sporen bevinden.
7-6 Verlies van bezinningswaarde stiltekapel
Bij aanvang van de plannen voor de restauratie en herbestemming in 2Ot7 ging eigenaar BOEi

akkoord met het idee om in één van de z'rjkappellen van de kerk een stiltekapel voor de buurt te
vestigen, om iets van de oude functie en betekenis van het gebouw in ere te houden. Hiervoor is in
2OL2 ook subsidie ontvangen van de provincie NH, in het kader van een regeling om de

toegankelijkheid van monumenten te vergroten. Het zal duidelijk zijn dat een lawaaierig
trampolinepark niet bepaald een gelukkige combinatie is met een stiltekapel, er zal van stilte weinig
over blijven. Navraag bij de eigenaar/ondernemer hoe de afscheiding tussen beide zal worden
vormgegeven levert onduidelijke antwoorden op. Aanvankelijk werd gesproken van een glazen
wand, daarna van een geluidsdichte muur. Nu meldt de onderneemster in de schriftelijke
antwoorden op vragen dat er geen wand komt, enkel een "inrichtingselement dat niet verankerd
wordt in het monument". Hoe dat eruit ziet is nog niet bepaald.
De ingang van de stiltekapel, aan de zijde van de Bosdrift, zal worden geblokkeerd door auto's,

doordat op het voorplein van de kerk 6 parkeerplaatsen worden gesitueerd voor het personeel. Het
behoud van een stiltekapel, als maatschappelijke functie ¡n het gebouw, hebben we steeds gesteund.
Dat hiermee zo onachtzaam wordt omgesprongen schaadt onze inzet hiervoor en geeft opnieuw aan

dat het plan niet passend is op deze locatie.

8.

Beperkende bepalingen bij vergunn¡ng ontbreken

Bij de vergunningverlening is enkel een beperking opgelegd m.b.t. de openingstijden van het terras

(tot 18.00 uur) en muziek's avonds. Dat zijn wel hele minimale voorwaarden, gezien alle overlast die
te verwachten valt van het trampolinepark.
8-1 Geen grenzen aan openingst¡¡den
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De uitgebreide openingstijden zullen een grote aanslag vormen op het leefklimaat in de omgeving.

Dat is onverantwoord in een woonomgeving. Openingstijden die mevr. De Wit voor ogen heeft
volgens haar planpresentatie van april 2016:

7.

Buitenschoolvokonties

Ma & Di: dicht
Wo & Do: 70.00 uur - 20.00 uur
Vr & Za: 70.00 uur - 22.00 uur

Zondag: 70.00 uur

- 78.00 uur

Terras sluit dagelijks om 78.00 uur

2.

Tijdensschoolvakanties

Dagelijks geopend van 70.00 uur

-

20.00 uur

Vr & Za 70 uur tot 22 uur
Deze ruime openingstijden, ook in het weekend en avonden, zijn al verontrustend genoeg. ln de

vergunningaanvraag wordt bovendien niets vastgelegd over deze openingstijden, dus omwonenden
hebben op dat gebied geen enkele bescherming.
8-2 Geen maximum aantal bezoekers
Aanvankel'rjk werd gesproken van een capacite¡t voor het trampolinepark van 120 bezoekers. Nu

wordt er in de tekening bij de vergunning een aantalvan 70 sporters en 25 bezoekers van de
ondergeschikte horeca. Met een onbekend aantal personen dat gebruik kan maken van het terras.
Een garantie over het totale aantal bezoekers is er niet. Er is in de vergunning niet zoals dat hoort
een maximum aantal bezoekers vermeld dat tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mag zijn.
Flightdeck 53 gaat volgens de op 13 april doorgezonden schriftelijke informatie uit het businessplan

uit van een totaalvan hoogstens 50.000 bezoekers per jaar. (Doelstelling in het businessplan: voor
20L8 30.000 bezoekers, voor 20L9 40.000, voor 2020 50.000) "Meer dan 50k bezoekers hebben we
op langer termijn niet begroot " Hierbij dient wel te worden vermeld dat het enkel om een aanname
en begroting gaat. Dit zegt nog helemaal niets over het daadwerkel'rjke aantal bezoekers dat op het

trampolinepark zal afkomen.
Voor een realistische inschatting van de te verwachten overlast gaan we uit van een concrete
berekening op basis van de capaciteit van ong. L00 bezoekers per uur, zoals staat vermeld in de
stukken van de verleende vergunning en de openingstijden zoals de exploitant die aangeeft.
Bezoekersaantal in L4 vakantieweken:
(Voornemen openingstijden 5 dagen x 70 uur + 2 dagen x 72 uur = 74 uur per week)
Bezetting 100%:
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100 bezoekers x74 uur x 14 vakantieweken = totaal 103.600 bezoekers
Bezetting 50%:
50 x74 uur x 14 vakantieweken = totaal 51.800 bezoekers
Bezoekersaantal in 38 schoolweken:
(Voornemen moandag + dinsdog dicht. Openingstijden 2 dagen 10 uur,2 dagen 72 uur en 7 dog 8 uur
= in totaal 52 uur per week)

Bezetting 50%:
50 bezoekers

x

52 uur x 38 schoolweken

= 98.800 bezoekers

Bezett¡ng 20%:
20 bezoekers

x

52 uur x 38 schoolweken = 39.520 bezoekers

Bij elkaar opgeteld lijkt een schatting van ruim 150.000 bezoekers per jaar realistischer dan die van

50.000 (volgens ondernemer het maximum) en nog erg aan de voorzichtige kant. Het dubbele
daarvan is niet uitgesloten op basis van de capaciteit van het trampolinepark.
Als het trampolinecentrum op maandag en dinsdag t'rjdens schoolweken ook nog geopend is en

verhuurd wordt aan sportverenigingen en andere doelgroepen, zoals werd geopperd door de
ondernemer, dan komen de rekensommen van de bezoekersaantallen nog hoger uit.
Deze berekening komt ook meer in de buurt van het gemiddelde aantal bezoekers in

trampolinecentra van 15.000 per maand, dat Klaas Siderius van de trampolinefirma Sidijk vermeldde
tijdens Het Nieuwe Dagje Uit, de eerste vakdag voor Family Entertainment Centers in Tilburg op 23
maart jl., tijdens een toelicht¡ng op het zakelijke succes van trampolineparken. Het blijkt een
aantrekkelijk verdienmodel, met een gemiddelde besteding per bezoeker van 18 euro.
ln de planpresentatie wordt naast de gewone openingstijden ook gesproken van logeerpartijtje s op
de trampolines voor groepen van 50 kinderen en DJ Zenfeesten voor 200 bezoekers op zaterdag

avonden. De bezoekers aantallen van dergelijke extra evenementen zijn in deze rekensommen niet
meegenomen.

Wat betekent dit concreet voor de buurt tiidens een weekend?
ln het weekend is het trampolinepark volgens plan 20 uur geopend (za 70.00 - 22.00 uur = 12 uur, zo
70.00 - 78.00 uur = 8 uur).
Bezetting 50% betekent 50 x 20 uur = 1000 jongeren per weekend
Bezetting 100% betekent 100 x 20 uur = 2000 jongeren per weekend
Dit is bovendien niet een situatie die zich één keer voordoet, zoals bij een evenement, maar elk

weekend. Daar bovenop en buiten de genoemde openingstijden kunnen dus nog feesten voor
volwassenen worden gegeven. De vergunning sluit dit n¡et uit.
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8-3 Geen maximum aan geluidsvolume in trampolinepark
Het akoestisch onderzoek van Alcedo is geheel gebaseerd op een achtergrondmuziek-volume van 75
dB. Er wordt gesteld dat het volume bij bepaalde instruct¡es of evenementen harder zal zijn, maar

daarbij wordt geen maximum vermeld. Terwijl het volume van 75 dB(A) in de kerk al een aanzienlijke
geluidsbelast¡ng geeft aan de gevels van de omliggende woningen en de school, ¡s d¡t dus niet eens
het maximale volume! Het onderzoek is dus in feite één grote misleiding. Doordat de gemeente ook
geen maximum volume verbindt aan de vergunning zijn omwonenden compleet aan de waanzin van

dit plan overgeleverd.
ln de planpresentatie van april 20L6 stelt de exploitant namelijk zelf: "T.o.v. geluid overlost zullen we
de geluids norm honteren van publieke evenementen in beurs hallen zoals de Joarbeurs hallen in

Utrecht of de RAl, dit is een maximale belosting von 70 tot 80 decibel. Een uitzondering wordt
gemoakt op iedere eerste vrijdog van de moand, tijdens de moondelijks disco ovond (vergelijkbaor
met disco zwemmen maar dan springen), dan zal het geluid wat horder zijn."
Verder wordt in de presentatie op pag. 10 gesproken over "DJ Aír Zen feesten" op zaterdagavond
voor 200 gasten en logeerpartijtjes voor groepen van 50 kinderen. Wat dit voor geluidsvolume gaat
opleveren en op welke tijdstippen dit zal z'rjn is niet duidelijk.
De vergunning stelt geen limiet aan het geluidsvolume in het trampolinepark. Feesten en

evenementen waarbij sprake is van een veel hoger geluidsvolume zijn binnen deze vergunning wei
degelijk mogel'rjk. ln Nederland bestaat ook geen wettelijk maximum voor het geluidsvolume op

feesten.

Er bestaan alleen richtlijnen volgens de ARBO voor de gehoor bescherming van personeel

als er sprake is van langdurige belasting boven de 80dB(A), maar voor bezoekers is er geen limiet.
De gemeente neemt met deze vergunning geen enkele verantwoordelijkheid voor de geluidsoverlast

door het trampolinepark voor omwonenden.
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Geen vergunning voor een bepaalde

Er is geen

termijn

termijn verbonden aan de vergunning. Terwijl die ook voor

tot verlengen tot

L of 5 jaar (met mogelijkheid

10 jaar) had kunnen worden afgegeven, in afwachting van de mate van overlast die

het plan in de praktijk oplevert voor omwonenden. Zijzien zich nu geconfronteerd met een
vergunning voor onbepaalde termijn, die mogelijk definitief zal worden bij de volgende vernieuwing
van het bestemmingsplan.
8-5 Geen veiligheidsgarantie
Er is geen garant¡e m.b.t. de veiligheid van de kinderen die gaan springen in het trampolinepark.

Kinderen mogen alleen springen met een verklaring waarin het trampolinebedrijf wordt gevrijwaard
van aansprakelijkheid voor ongelukken.
Volgens de gemeente is er een akkoord van de brandweer, een 'Melding Brandveilig Gebruik', maar
de brandweer heeft ook geen tijd meer gehad om de meest recente tekeningen te beoordelen.
Op de laatste tekeningen is een branduitgang verdwenen, omdat zich daarvoor een monkey-

klauterzone bevindt op L.60 meter hoogte.
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De kleine achteringang zal de enige ín- en uitgang zijn voor het trampol¡nepark. De achteringang van

de kerk, waar ook de grote parkeerplaats met doorrijweg moet komen, wordt de enige doorgang

voor bezoekers, toeleveranciers, bediening van het terras en hulpdiensten. Dat roept zeer veel
vragen op. De grote kerkdeuren aan de voorzijde van de kerk, de Bosdrift, blijven gesloten volgens de
tekeningen in de vergunning. Voor de ventilatie moeten ze echter wel openstaan. Dat is één van de
strijdigheden in het plan, zoals al eerder werd vermeld.
Het aantal tegelijk aanwezige springers is t'rjdens de procedure weliswaar teruggebracht van 120

tot

70 (op een dertigtal trampolines), maar enige garantie dat het trampolinegebruik veilig is, is er niet.
ln tegenstell¡ng

tot de

VS en Engeland, waar de trampolineparken vandaan komen, is er hier nog

geen regulering. Door artsen wordt na de vele ongelukken met trampolines internationaal
geadviseerd om het aantal kinderen dat tegelijkertijd gebruik maakt van trampolines strikt te
beperken tot één gebruiker per trampoline. Bij Planet Jump, dat in Den Haag ín een kerkgebouw met
een vergelijkbare omvang is gevestigd (maar op ruimere afstand staat van woningen), worden tijdens

het Tree jumpen' maar 32 kinderen tegelijkertijd toegelaten.
Op verzoek van de trampolineparken zelf wordt er in Nederland nu ook aan een veiligheidsnorm
gewerkt. Er is een NEN-commissie gestart die met een eerste veiligheidsnorm voor trampolineparken
moet komen. Die wordt volgend jaar voorjaar verwacht. Mogelijk zal die een flinke beperking

opleveren met het aantal toegestane kinderen per trampolinevlak, maar die beperking is er nu nog
niet.
8-6 Geen bescherming tegen overlast
Het is niet duidelijk welk activite¡ten op basis van de verstrekte vergunning allemaal in het

kerkgebouw kunnen plaatsvinden en dus ook niet welke overlast dit zal veroorzaken. De
planpresentatie van april 20L6 meldt bijvoorbeeld ook logeerpartijtjes op de trampolines voor
groepen van 50 kinderen en "DJ Zen-feesten" op zaterdag avonden, voor 200 personen.
Er is wel een bescherming m.b.t. het terras, dat d¡t n¡et na 18.00 geopend mag zijn en dat er geen

muziek te horen mag zijn, maar een bescherming tegen overlast daarvan overdag is er niet.
Er is ook geen bescherming tegen de overlast van bezoekers op de parkeerplaats. Al met al levert

deze vergunning voor omwonenden met betrekking tot overlast geen enkele bescherming.

9.

Onbehoorlijk bestuur College van B&W
9-1 Geen verantwoordelijkheid college voor herbestemming

door het college opnieuw geen speciale inspanning geleverd om een goede herbestemming van de
grond te krijgen. Terwijl het wel om een belangrijk monument gaat waar veelom te doen is geweest.
Gezien de mislukking van het vorige plan en de spanningen die de gang van zaken daaromtrent al
Er

hebben veroorzaakt vinden we dat meer inzet van het college voor een goede afloop deze keer

verwacht had mogen worden.
9-2 Verzaken verantwoordelijkheid m.b.t. gemeenschapsgeld
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Voor de aankoop van de Clemenskerk, het behoud, de restauratie en de herbestemming is
ruimschoots gebruik gemaakt van diverse subsidiebudgetten. Al die subsidies hadden tot doel om het
knelpunt van de leegstaande en verpauperende Clemenskerk op te lossen. Het gebruik van deze
subsidies schept ook bepaalde verplichtingen. BOEi heeft vanaf 2010 met die subsidies de aankoop
en restauratie gefinancierd, maar sindsdien staat de kerk nog steeds leeg en op slot, in tegenspraak

met het doel van de toegekende subsidies. We zijn van mening dat het college haar
verantwoordel'rjkheid m.b.t. de besteding van die subsidies onvoldoende in acht heeft genomen.
Subsidies die voor de Clemenskerk ziin ontvangen op een rii:

o

van € 807.699,- euro toegekend vanuit de Provincie voor de
herbestemming van de Clemenskerk in het kader van het verbeteren van de wijk (P-lSV-budget).
Het doel van het project werd in 2072 door de gemeente bij de verantwoording als volgt
Er is in 2008 een bedrag

gewijzigd: "Het project bestaat uit de restauratie van de Clemenskerk die, totdat een afnemer
gevonden is, dient voor verschillende doeleinden zoals: muziekevenementen, opnames,
exposities, beurzen, congressen en dergelijke. Daarnaast worden 184 monumentale woningen in
de Anemonebuurt tegenover de kerk gerenoveerd." Van die tijdelijke 'doeleinden'voor het
gebruik van de Clemenskerk is alleen niets terecht gekomen. De eigenaar heeft pas in februari
2016 een basisvloer aangelegd in de kerk, nadat de oude vloer in 2011 was verwijderd. Het
¡s nog altijd gesloten.

gebouw

¡

ln 2010 is door het ministerie van VROM € 2.978.000,- toegekend voor de restaurat¡e en
herbestemming, uit het budget dat vrijkwam door het opheffen van het ministerie van WWl. Het
werd ingezet als budget voor het financieren van al klaar liggende bouw- en restauratieprojecten
om ten tijde van de crisis de werkgelegenheid te stimuleren. Nadat een verzoek voor
restauratiesubsidie voor de Clemenskerk door RCE was afgewezen, werd het bedrag alsnog op
deze manier toegekend.

o

ln 2OL2 werd aan BOEi nog een bedrag toegekend van € 450.000,- door de provincie, voor het

vergroten van de toegankelijkheid van monumenten. Daarvan is het hekwerk gefinancierd, de
restauratie van de plafondschildering in de absis en zou de stiltekapel toegankelijk worden
gemaakt voor publiek. Die toegankelijkheid laat nog alt¡jd op zich wachten.

r

Verder is aan de eigenaar in 2014 en 2015 door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed nog subsidie
voor de Clemenskerk verleend voor een haalbaarheidsonderzoek herbestemming uit de
Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Het ging daarbij voor zover

bekend twee keer om een bedrag van € 17.500,-.
Aangezien het hele project ca. 4,5 miljoen heeft gekost, en de eigenaar ook nog een opbrengst heeft

ontvangen uit de verkoop van de pastorie aan een particulier, is wel duidelijk dat hier sprake is van
een project dat gefinancierd is van gemeenschapsgeld. De eigenaar en de gemeente lijken zich daar
geen rekenschap van te geven.
9-3 Vooringenomenheid wethouder
Van een college mag je een onbevooroordeelde houding verwachten over planvorming en een
zorgvuldige belangenañareging, zeker bij een afwijking van een bestemmingsplan. En bijzondere
aandacht voor de belangen van inwoners. Daar is helaas geen sprake van geweest. Al vervoor er
sprake was van een vergunningaanvraag sprak wethouder Voorink zijn steun voor het

trampolinepark uit. Hij communiceerde deze voorbar¡ge standpuntbepaling ook uitgebreid via de
media, net als de ondernemer. Op het moment dat die naar buiten trad met het plan bleek er al een
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half jaar overleg gaande met de gemeente, zonder dat daarover ¡ets aan ons, de inwoners van
Hilversum en de gemeenteraad was gemeld. We schreven daarom op eind september verontrust een

brandbrief aan de gemeenteraad, waar een reactie op uitbleef.
9-4 Ongelijke behandeling
Op 21 oktober 2016 kregen de Vrienden van de Clemenskerk een uitnodiging van BOEI om in
aanwezigheid van wethouder Voorink en de exploitant het kant-en-klare plan te bespreken. Dat
gesprek hebben we geweigerd, met de mededeling dat er volgens ons geen sprake was van een open
gesprek maar van een voldongen feit. En dat we alleen in gesprek wilden gaan over plannen die

binnen de afspraken passen en in overleg met de buurt tot stand komen. Deze uitnodiging was al
tekenend voor de onderlinge verhoudingen. Na die weigering kregen we plotseling toch een
uitnodiging van de wethouder zelf voor een gesprek op 21 november 2016 op het raadhuis. Volgens
de toelichting vond dit gesprek plaats n.a.v. onze brandbrief aan de gemeenteraad van 26 september
2016. Tijdens dat gesprek met de wethouder bleek ook dat het plan al vrijwel een voldongen feit
was, er werd alleen nog gewerkt aan de condities.
De algehele praktijk bij de planvorming voor de Clemenskerk
BOEi weinig kritisch

tot

nu toe wijst uit dat een plan van

wordt beoordeeld. BOEi is in feite voor de gemeente een samenwerkingspartner

en heeft de kerk eind 2010 op verzoek van de gemeente aangekocht. BOEi is behalve van de
Clemenskerk ook eigenaar geworden van het klooster De Stad Gods (onderdeelvan plan

Monnikenberg) en heeft van de gemeente opdracht gekregen om een gesubsidieerd
herbestemmingsadvies uit te brengen voor de voormalige Euro-bioscoop op het marktterrein en het
voormalige Volksbadhuis aan de Bosdrift. BOEi heeft een directe lijn naar het gemeentebestuur.
Buurtbewoners staan dus met de planontwikkeling in hun wijk al b'rj voorbaat op achterstand. Als ze
bovendien niet geïnformeerd worden of betrokken bij de besluitvorming, is die achterstelling
dubbelop. Belangen van ontwikkelaars lijken voor het college zwaarder te wegen dan die van
inwoners. De gemeente stelt zich erg schappelijk op met eisen m.b.t. de ruimtel'rjke ordening.
9-5 Regenteske houding college
Groen Links vroeg op 7 november 2OL6 een schriftelijke reactie van het college op onze brandbrief
van september. Een react¡e van het college bleef echter uit. ln de raadscommissievergadering van 1L
januari 2017 vroeg Groen Links opnieuw om een schriftelijke reactie. Die volgde op 3 februari 2Ot7 .
Het was de eerste officiële informatie van het college over het plan voor het trampolinepark, terwijl

ambtenaren er al bijna een jaar mee bezig waren.
Ook in de maanden daarna kwam er enkel informatie van de wethouder in reactie op raadsvragen.

ln reactie op een vraag van Hart voor Hilversum of de raad nog betrokken werd bij de
vergunningaanvraag gaf wethouder Voorink op 10 april 2017 schriftelijk aan dat daar in de procedure

tijd, door middel van
het verlengen van de procedure met 6 weken en het 4 weken stilleggen ervan op 7 juni, om de
aanvrager alle ruimte te bieden om gewijzigde stukken en aanvullende informatie in te leveren. Zelf

voor het vergunning traject niet de tijd voor was.

Er bleek echter wel voldoende

nog een dag ná het verstr'ljken van de term'rjn die daar nadrukkelijk door de gemeente zelf voor
gesteld was.
Er blijkt een grote discrepantie tussen de woorden en daden van het college. Je kunt je als

bestuurder nog zo open gedragen en de mond vol hebben van transparant¡e en het grote belang van
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de inwoners, maar de handelwijze in de praktijk daden moeten het uiteindelijk waarmaken. Wij
hebben in elk geval geen steun gevoeld van het college en geen serieus gehoor gevonden voor onze
zorgen en pleidooien. De wijze waarop het college zich verstopte achter een muur van stilte en
ontdeed van verantwoordelijkheid hiervoor beschouwen we als regentesk.
9-6 Verzaken informatieplicht
Uw college heeft geen enkele verantwoordel'rjkheid genomen voor de informatievoorziening naar
inwoners over het nieuwe plan. Buurtbewoners bleven afhankelijk van de gebrekkige en

tegenstrijdige informatie van de initiatiefnemer. Wethouder Voorink beval het plan al heel vroeg aan
aan, maar naar de concrete inhoud van het plan moesten de ínwoners maar raden. Dat valt het
college naar onze mening zwaar aan te rekenen.
9-7 Verzaken onderzoeksplicht
Er is inmiddels sprake van een opstapeling van ergernis in de buurt vanwege het verlenen van

meerdere vergunningen voor bedrijfsmatige activiteiten, die onzorgvuldig en zonder medeweten van
de buurt tot stand komen. Deze bedrijfsactiviteiten blijken compleet in strijd met de planologische
situatie in de buurt en soms ook zakelijk helemaal niet haalbaar. Toch houdt de gemeente steeds de
eigenaar en zakelijke partijen de hand boven het hoofd, en moeten inwoners plaatsvervangend
kritisch toetsen wat de effecten van plannen zijn, en hierover een bezwaar indienen.
De gemeente baseert de vergunning op onderzoek dat in opdracht van de aanvrager is verricht, en
dus ook ter ondersteuning dient van diens plannen. De gemeente dient onafhankelijk te toetsen of
het verlenen van een vergunning verantwoord is en gerechtvaardigd. Dan kan niet op basis van

onderzoeken díe niet objectief zijn.
9-8 Onverantwoord handelen
De vergunning is verleend zonder goede toets¡ng van effecten voor de leefbaarheid.

Als u stelt dast het met de verkeersoverlast wel mee zal vallen getuigt dat van minachting voor de
last die dit kan veroorzaken voor buurtbewoners. Als u zich b'rj de beoordeling van een plan verlaat
op onderzoeken die in opdracht en op kosten van de initiatiefnemer zijn verricht geeft u de
bescherming van inwoners op en maakt u hun leefsituatie vogelvrij. Dat vinden we een
onverantwoorde wijze van handelen.
Als u dan ook nog hun met moeite geuite zorgen en klachten van inwoners en hun herhaalde
verzoeken om gehoor te krijgen negeert of na een vluchtige blik naast u neerlegt, dan bent u de titel
bestuurder in onze ogen niet waardig.
9-9 Ondermijnen democratie
U heeft het behartigen van de belangen van inwoners naar onze mening verzaakt. U heeft uitgebreid

overleg gevoerd met een ondernemer, maar niet of maar zeer beperkt met buurtbewoners. U heeft
pas gesprekken gevoerd met inwoners toen het plan al klaar lag en er al lange tijd commotie over
gaande was. De gesprekken die u heeft gevoerd met ons en buurtbewoners zijn ervaren als een

zoethoudertje en valse legitimatie dat u aan uw plicht op dat gebied heeft voldaan
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U heeft kr¡t¡ekloos de aanbevelingen voor het plan van de ondernemer overgenomen en heeft de

uitkomsten van de onderzoeken die de ondernemer heeft aangeleverd niet onderworpen aan enige
kritische blik of toetsing.
U geeft er in uw besluit geen blijk van dat u enige aandacht heeft geschonken aan de zienswijzen die
door buurtbewoners zijn ingediend en hun zorgen over het effect van het plan op de leefbaarheid.
Die zorgen zouden UW zorgen moeten zijn, als u uw rol als bestuurder en verantwoordelijkheid voor

inwoners serieus zou nemen.
Door geen goede ruimte te bieden voor inspraak over het plan en bespreking ervan in de
gemeenteraad, heeft u de werking van de democratie ernstig belemmerd en het vertrouwen van
inwoners in de politiek verder geschaad. Blijkbaar dient u vooral de belangen van kapitaalkrachtige
partijen en ondernemers en niet die van inwoners. Dat vinden wij bijzonder kwal'tjk.

c.

coNcLUsrE

We zijn opnieuw geconfronteerd met een vergunning voor een functie voor de Clemenskerk die niet
past binnen de afgesproken kaders en die zonder overleg met de buurt tot stand is gekomen. Het

wordt inmiddels een drama in de repeteerstand. Dat kan naar onze mening niet bij een gebouw dat
zo'n grote betekenis heeft voor de buurt, zo hard is bevochten en zo nauw ligt ingebed in de
woonomgeving. De handelwijze van BOEi, de exploitant en het college vinden we stuitend en
onverantwoord. Die heeft ons en de buurtbewoners ernst¡g belast en gefrustreerd.
We zijn van mening dat de afhandeling van deze complexe herbestemmingsopgave via een aanvraag
Omgevingsvergunning met een reguliere procedure betrokkenen onevenredig zwaar heeft belast.
Doordat de eigenaar en het college zich onttrokken aan de verantwoordelijkheid om goede
informatiebijeenkomsten over het plan te organiseren is er sprake geweest van zeer onduidelijke en
tegenstrijdige informatie.
Voor het bestuderen van het plan was maar zeer kort de tijd, net als voor het opstellen van een
zienswijze en bezwaar. lnwoners moesten telkens reageren onder een strakke tijdsdruk, maar de
aanvrager kreeg alle tijd voor aanpassingen van de plannen. Dit heeft het vertrouwen in de
behandeling van zo'n belangrijke zaak als de herbestemming van het monument, met een lange en
bevochten geschiedenis, geen goed gedaan.

We hebben de stukken bij de aanvraag en de vergunning evengoed weer uitgebreid bestudeerd en
de reële verwachtingen m.b.t. de te verwachten overlast voor de buurt goed in kaart gebracht en
concluderen dat het besluit om deze vergunning te verlenen niet overeind kan blijven. Het stoort ons
dat wi.¡ dit onderzoek doen en dat de gemeente en eigenaar niet zelf tot die conclusie kunnen komen.
Blijkbaar halen zij hun schouders op voor de belangen van buurtbewoners, dat vinden we kwalijk.
Het plan is door de initiatiefnemer met veel mooie beloftes aan de man gebracht, maar daar blijft bij
bestudering van de stukken weinig van over. Het plan is op alle punten in strijd met een goede
ruimtelijke ordening. De gemeente heeft bovendien geen onafhankelijk onderzoek gedaan m.b.t. de
de onderzoeken op dat gebied m.b.t. de geluidsoverlast en verkeerstoename, terwijl het Saat om
zaken die van groot belang zijn voor de leefbaarheid.
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De vestiging van een lawaaierig trampolinecentrum met horecavoorziening in het monument, in
afwijking van het bestemmingsplan, zal in de weekenden, op feestdagen en in de zomervakantie een
grote toestroom van autobezoekers gaan aantrekken. Dat zijn dus geen buurtbewoners die genieten
van het monument, maar bezoekers van buiten. De buurtbewoners worden opgezadeld met de
overlast door het lawaai en de toename van het verkeer. Terwijl er nu al sprake is van
parkeeroverlast in de buurt door het winkelend publiek. De lange openingstijden van het

trampolinepark zijn dan ook geen w¡nst, maar juist een drama voor de buurt.
De grote overlast die het trampolinepark gaat opleveren betekent dat het kerkgebouw n¡et opn¡euw

de verbindende factor wordt die het zou moeten zijn in de buurt, maar dat het een splijtzwam zal

worden die vooral irritatie gaat opleveren. De vergunning schaadt ons streven en jarenlange inzet om
het kerkgebouw een mooie nieuwe toekomst te geven als sociaal-cultureel hart van de buurt, met
een verbindende functie. We zijn daarom van mening dat deze vergunning dient te worden

ingetrokken.
Zowel het college als de aanvrager hebben naar onze mening zeer laakbaar gehandeld, in strijd is met
de gemaakte afspraken, met een goede ruimtelijke ordening, met de regels van de democratie en
met de normen van goed fatsoen. Het besluit dient dan ook in onze ogen vernietigd te worden, om
de buurt kans te geven op een bestemmíng voor het monument die een aanwinst vormt voor de
buurt, en geen aanslag vormt op de leefbaarheid. Er dient een eerlijk en transparant proces voor de
herbestemrning op gang te komen, op basis van de afgesproken kaders, en ecn gelijkwaardige

betrokkenheid van eigenaar, gemeente, buurt en andere mogelijke betrokkenen. Eventuele
obstakels voor het realíseren van een maatschappelijke bestemming dienen eerlijk op tafel te
komen, zodat daar ook in goed overleg oplossingen voor kunnen worden gezocht.
We menen hier voldoende argumenten voor te hebben aangevoerd, maar zullen deze zo nodig nog
nader aanvullen.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk,
mevr. Th. (Door) Jelsma (voorzitter)
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