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Addendum op bestuurlijk Plan van Aanpak ‘Aan de slag met de
Omgevingsvisie’ (intensivering)

Voorstel
a. Een krediet te verlenen van € 226.000,- voor een intensivering van het Plan van Aanpak
‘Aan de slag met de omgevingsvisie’ en dit te dekken uit de reserve Stedelijke
ontwikkeling;
b. De hieronder opgenomen begrotingswijziging vast te stellen:
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Samenvatting
In het najaar van 2019 hebben raad en college van Hilversum het Bestuurlijk Plan van Aanpak ‘Aan de
slag met de Omgevingsvisie’ vastgesteld. In bijgaand voorstel is een intensivering van de aanpak
uitgewerkt. Er is een extra product toegevoegd (Koersdocument 2040), waarvoor aanvullende
inzet/deskundigheid en een intensievere participatie met de samenleving nodig is. In het voorstel is de
planning van het proces aangepast. Met de intensivering kan de beoogde vaststelling van de
Omgevingsvisie nog steeds plaatsvinden rond 1 januari 2021.

Aanleiding
Uit de resultaten van het eerste product van de omgevingsvisie (Foto van de stad) heeft het college in
november 2019 geconcludeerd dat de vraagstukken voor Hilversum 2040 groter, complexer en integraler
van aard zijn dan bij aanvang was aangenomen. Tegelijk diende zich een mogelijkheid aan een zgn.
Sleutelgebied in Hilversum toe te voegen aan de bestaande sleutelgebieden in de Metropoolregio
Amsterdam. Daarmee ontstond er een mogelijkheid de grotere opgaven van Hilversum op regionale en
landelijke schaal te agenderen, zodat mede-overheden en andere partijen kunnen meedenken en –doen aan
het realiseren van oplossingen.

Deze samenloop leidt tot dit voorstel voor een addendum op het bestuurlijk plan van aanpak voor de
omgevingsvisie. Daarin vindt de politieke kaderstelling over het aanpakken van de opgaven voor
Hilversum 2040 plaats. Het addendum gaat over:
- een inhoudelijke verbreding van de scope van de omgevingsvisie: fysiek én sociaal.
- een intensivering van het proces van participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisatie in Hilversum.
- een intensivering van afstemming met plannen en visies van de regio Gooi en Vechtstreek, MRA,
provincie en rijksoverheid.
-

Probleemstelling/doel
Concreet leidt de aanvullende inzet tot een extra product, het Koersdocument 2040. Daarin geeft de
gemeenteraad nog voor de zomer van 2020 aan wat op hoofdlijnen de voorkeursrichting van de
ontwikkeling van Hilversum zal zijn. Deze richting wordt in de zomer uitgewerkt als ontwerpOmgevingsvisie en na de zomer in de inspraak gebracht.

Argumenten
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de aanmelding en honorering van het sleutelgebied en de
door het college geschetste impact, in diverse collegebrieven en beeldvormende sessies. De gemeenteraad
heeft daarbij aangegeven zelf een goed beeld te willen vormen van de opgaven waar Hilversum voor staat.
Deze extra beeldvormende fase is begrepen in het addendum. Dit geldt ook voor een intensivering van de
participatie door inwoners, bedrijven en andere organisaties.

Kanttekeningen
De intensivering leidt tot een aanvullende budgetvraag die bij de vaststelling van het Bestuurlijk Plan van
Aanpak nog niet was te voorzien, maar een logisch gevolg is van de intensivering.

Financiën, middelen & capaciteit
De begroting in bijgevoegd projectvoorstel voorziet in een aanvullende inzet van € 226.000,-. In de
begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden. Verder is thans geen sprake van een duidelijk
begrotingsoverschot waaruit de aanvullende inzet gedekt kan worden. Omdat de aanvullende inzet
verband houdt met (toekomstige) stedelijke vernieuwingsprojecten en sprake is van (toekomstig)
maatschappelijk rendement, wordt voldaan aan de twee criteria voor het inzetten van de reserve Stedelijke
Ontwikkeling. De verwachte waarde van de reserve per 31 december 2020 is op dit moment € 1.750.000,-.
De reserve biedt dus nog financiële ruimte. Voorgesteld wordt aan deze reserve € 226.000,- te onttrekken
om de aanvullende inzet te kunnen dekken.

Uitvoering
Na het besluit wordt zo snel mogelijk voorzien in de aanvullende inzet.
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