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Voorstel
1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Omgevingsvisie Hilversum 2040;
2. Het college van B & W te adviseren over fase 2 voor de Omgevingsvisie.

Samenvatting
In fase 1 zijn de opgaven voor de Omgevingsvisie verkend aan de hand van onderzoek en een eerste
ronde participatie. Aanvullend is gestart met de voorbereiding van de m.e.r.-procedure (met kleine letters
wordt de procedure bedoeld). Parallel is het Sleutelproject in het kader van de Metropoolregio Amsterdam
in beeld gekomen. De voortgangsrapportage geeft een beeld van de resultaten voor die onderwerpen. De
rapportage en rondt af met enkele aandachtspunten voor het vervolg. In een afrondend hoofdstuk zijn de
aandachtspunten als volgt samengevat.
 De aanmelding van het sleutelgebied leidt op onderdelen tot de noodzaak om de beschikbare
informatie aan te vullen en aan te scherpen.
 Het advies van de Commissie voor de m.e.r. heeft geleid tot aandachtspunten die bij de verdere
uitwerking van de MER (met hoofdletters wordt de rapportage bedoeld) kunnen worden gebruikt. De
informatie uit de m.e.r.-procedure kan – naast de onderbouwing van de keuzes in de Omgevingsvisie ook goed worden benut voor het maken van keuzes voor het sleutelgebied.
 Qua participatie is veel geïnvesteerd in het bouwen van een netwerk en contacten met bewoners,
ondernemers en organisatie in Hilversum. Dat netwerk kan in de tweede ronde bij de verkenning van
de oplossingen (alternatieven/scenario’s) weer worden benut en uitgebouwd.
 De aanmelding van Hilversum Noord/Spoorzone als sleutelgebied geeft richting aan de Omgevingsvisie en maakt de vragen en opgaven concreter. Er is aandacht voor het goed in elkaar schuiven van
beide processen.

Inleiding
In het Bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie (vastgesteld 25 september 2019) is aangegeven dat de
gemeenteraad na afronding van elke fase wordt geïnformeerd over de resultaten en in de gelegenheid
wordt gesteld om het college van B&W te adviseren over de volgende fase. Tegelijkertijd is conform Plan
van aanpak advies gevraagd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK, bijgevoegd) en de
Adviesraad Sociaal Domein (wordt vóór de commissiebehandeling rechtstreeks aan college van B&W en
gemeenteraad gestuurd)

Probleemstelling/doel
Het doel van de voortgangsrapportage is de gemeenteraad actief te betrekken bij het proces van de
Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft daarmee bovendien de mogelijkheid om tijdens het proces het
college van B&W te adviseren over eventuele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke kaders in
het Bestuurlijk Plan van Aanpak.

Argumenten
De rapportage geeft een positief beeld van de voortgang van de Omgevingsvisie. Er is een uitgebreide
analyse uitgevoerd, er is een participatienetwerk gebouwd, de m.e.r-procedure is gestart en er is gewerkt
aan de verbinding van de Omgevingsvisie met het sleutelgebied. Voor alle vier de onderwerpen zijn
concrete aandachtspunten voor het vervolg geformuleerd.

Kanttekeningen
De verbinding van de Omgevingsvisie met het sleutelgebied is inhoudelijk en qua proces logisch maar
maakt de voorbereiding van de Omgevingsvisie qua inhoud en proces wel complexer.
Niet van toepassing, voor de intensivering van de aanpak als gevolg van het sleutelproject wordt een apart
voorstel voorbereid.

Uitvoering
De planning van de Omgevingsvisie kan op hoofdlijnen worden gehandhaafd. Vaststelling van de
Omgevingsvisie is nog steeds voorzien rond 1-1-2021. De verbinding met het sleutelgebied leidt tot
intensivering van de betrokkenheid van de gemeenteraad. De start van de tweede fase participatie schuift
mede daarom door naar april.
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Overzicht activiteiten participatie (In voortgangsrapportage opgenomen)
Advies notitie reikwijdte en detailniveau Commissie voor de m.e.r.
Resultaten Burgerpanel Omgevingsvisie
Advies Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

