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INLEIDING

In het najaar van 2019 hebben raad en college van Hilversum het Bestuurlijk Plan van Aanpak ‘Aan de slag
met de Omgevingsvisie’ vastgesteld. In november 2019 is vanuit de resultaten van de eerste fase
(‘Omgevingsfoto’) voortschrijdend inzicht ontstaan over de maat en schaal van de opgaven voor Hilversum
op middellange en lange termijn (2040). Tegelijkertijd diende zich de mogelijkheid aan Hilversum als
Sleutelgebied in de MRA-verstedelijkingsagenda in te brengen.
Intussen loopt het proces voor de Omgevingsvisie volgens het projectvoorstel conform planning. De nieuwe
inzichten over maat, schaal en verbinding van inhoud en oplossingen (scope) vraagt echter in het proces
voor de Omgevingsvisie om een politieke tussenstap: een nadere inkadering om gevalideerd het gesprek
met de stad aan te kunnen gaan en de Omgevingsvisie verder te kunnen uitwerken. We noemen dat hier
‘Koersdocument Hilversum’ of kortweg ‘Koersdocument’.
Het uitgangspunt bij dit voorstel is dat zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de staande organisatie,
planning, inzet en middelen van het projectvoorstel ‘Aan de slag met de Omgevingsvisie’. Dit
projectvoorstel beschrijft de intensivering van de aanpak en wat additioneel nodig is om tot een politieke
kaderstelling te komen. Dit uitgangspunt betekent o.a. dat de doorlooptijd om te komen tot een
Koersdocument beperkt is: politieke besluitvorming is nodig voor de zomer van 2020. Dit lijkt vooralsnog
naadloos te passen in de planning voor de Omgevingsvisie. Als dit moment niet gehaald wordt, zal de
oorspronkelijke planning voor de Omgevingsvisie (1-1-2020 vastgesteld) ook niet worden gehaald.
Kortgezegd leidt de intensivering tot:
- Bijgestelde planning (intensivering, vooralsnog geen vertraging)
- Aanvullende inzet op het vlak van communicatie en participatie
- Aanvullende inhoudelijke deskundigheid met namen op het vlak van financiën, strategie en mobiliteit
- Aanvullende inzet voor projectmanagement en -ondersteuning
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De bestuurlijke planning is gericht op het vaststellen van de Omgevingsvisie rond 1-1-2021.
Maand

Voorbereiding/wat

Besluitvorming

29 februari

Beeldvormende Sessie dag-3 raad

17 maart

Scope visie en uit te werken alternatieven en voorbereiding BVS-4

25 maart

Beeldvormende Sessie 4 over scope visie en alternatieven/ scenario’s

April/ begin
mei

Participatie alternatieven, parallel voorlopige beschrijving (milieu)effecten
visie en alternatieven
Participatieproces bestaat uit (streven):
 Bijeenkomsten/activiteiten in alle wijken
 Themabijeenkomsten voor energie, klimaat, bereikbaarheid, wonen,
werken en biodiversiteit

Maatwerk en laagdrempelige activiteiten gericht op meer diversiteit
en bredere betrokkenheid van de stad dan in de eerste ronde

15 mei

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (alternatief 19 juni)

??

Adviesraad sociaal domein

19 mei 2020

Ontwerp Koersdocument/voorkeursalternatief (raadsvoorstel)

Begin juni

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit / Adviesraad Sociaal Domein

24 juni

Commissiebehandeling (Ruimte/Welzijn) Koersdocument/
voorkeursalternatief

Advisering raad

1 juli

Koersdocument/voorkeursalternatief

Vaststellen
gemeenteraad

B&W vaststellen

Vaststellen B&W

Na 1 juli wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een ontwerp Omgevingsvisie conform
oorspronkelijke planning. Kort na de zomer (samen met de beschrijving van de (milieu)effecten (MER+)
wordt dit ontwerp vrijgegeven voor inspraak en advisering in september en oktober.
Dit kan leiden tot aanpassingen van de ontwerp-Omgevingsvisie en aanvullingen/aanpassingen van de
beschrijving van de beschrijving van de (milieu)effecten. Afhankelijk van de aard en omvang van die
aanpassingen en aanvullingen kan de Omgevingsvisie nog steeds eind 2020/begin 2021 worden
vastgesteld.
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PROJECTORGANISATIE
Het bestuurlijk opdrachtgeverschap: wethouder RO (Floris Voorink)
Het ambtelijk opdrachtgeverschap: Dick Emmer
Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgeverschap: Petra Aipassa met inhoudelijke aansturing door Eric
Bakker tot 1 juli 2020.
Projectleider: Peter Prins

De gemeenteraad wordt buiten de besluitmomenten geïnformeerd met collegebrieven en Beeldvormende
Sessies. De raadswerkgroep Omgevingswet wordt op hoofdlijnen geïnformeerd. In aanvulling op de
bestaande projectgroep wordt een compact strategieteam geformeerd waarin inhoud, financiën en
strategie bij elkaar komen.

Projectvoorstel

Pagina 3 van 5

Intensivering aanpak Omgevingsvisie Hilversum’

4

REGIONALE SAMENWERKING

De bestuurlijke koers voor de regionale Omgevingsvisie is in beweging. Het ligt voor de hand waar mogelijk
bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie gebruik te maken van de beschikbare kennis en de kracht van
samenwerking, bijvoorbeeld bij het uitzetten van onderzoek. Ook liggen er voor een aantal grote
vraagstukken regionale beleidsdocumenten (en ambities) die van belang zijn voor de Omgevingsvisie in
Hilversum. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd, onder meer met collegebrief van 11 november
2019 over stand van zaken.
Voorlopig uitgangspunt is: we wachten niet af. maar pakken regionaal op en aan wat op dat niveau van
meerwaarde is (b.v. bodem, luchtkwaliteit). Verder bereiden we onze eigen Omgevingsvisie voor en
stemmen hierbij af op de Rijksvisie (NOVI, ontwerp juni 2019), provinciale Omgevingsvisie (inmiddels
vastgesteld) en visies van omliggende gemeenten en waterschap(pen). Werkende weg zullen we steeds de
relatie met de Regionale Omgevingsvisie monitoren en de inhoudelijke voorbereiding en/of besluitvorming
waar nodig afstemmen.
De verbinding van de Omgevingsvisie met het Sleutelgebied leidt tot een intensivering van de
samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam zowel ambtelijk als
bestuurlijk.
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BEGROTING

(alle bedragen in € en exclusief BTW)
Activiteit

Intensivering t.l.v.
koersdocument/
sleutelgebied

Proces en projectkosten
Faciliteren proces (extern), communicatie en participatie (bijeenkomsten,
activiteiten, publicaties, materiaal exclusief inhuur)
Projectkosten (intern)
 Faciliteiten, procesbegeleiding
 Projectondersteuning projectmanagement Omgevingsvisie
Capaciteit/deskundigheid
Aanvullende inzet t.b.v. strategieteam
 Inhuur mobiliteit
 Inhuur strategie/financiën
Aanvulling analyse (Omgevingsfoto) alternatieven/scenario’s en
beoordelingskader sociaal domein en financiën en reflectie (doorkijk
monitoring á la MER/Brede welzijnsmonitor)
Onvoorzien (10%)
Totaal

67.000

10.000
58.500

20.000
25.000
25.000

20.500
226.000

Projectvoorstel

Pagina 5 van 5

