Aan

: de voorzitter van de raad van de gemeente Hilversum

Datum : 29 mei 2020

Wij, ondergetekenden, inwoners en meerdere bewonersorganisaties van Hilversum,
Overwegende dat:
- het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) namens de gemeente Hilversum op 12 november 2019 de
spoorzone heeft aangemeld als zogenaamd 'Sleutelgebied' bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor een
verstedelijkingsopgave van de bouw van 6.000 tot 10.000 woningen in de gemeente Hilversum;
- de MRA op 4 december 2019 heeft 'ingestemd' met het 'Sleutelgebied Hilversum';
- in het kader van dit 'Sleutelgebied' het college van B&W wil dat de raad haar op 1 juli 2020 'niet vrijblijvend' een
raadsopdracht geeft voor onderzoek van de 3 verstedelijkingsscenario's;
- de scenario's door het college van B&W in mei 2020 zijn gelabeld als small, medium en large;
- een toevoeging tot 10.000 woningen een vergaande uitbreiding van het woningbestand tot ca. 25% betekent;
- het college voorstelt om het karakter van Hilversum te wijzigen van Tuindorp-stad naar cosmopolitisch
hoogstedelijk milieu, waaronder inbegrepen de toevoeging van tenminste 6000 tot 10.000 woningen;
- er niet bekend is (gemaakt) wat de MRA hier precies tegenover gaat stellen, noch tegen welke voorwaarden;
- niet bekend is wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving, noch dat daar voorwaarden aan zijn gesteld;
- aangenomen kan worden dat deze mogelijke uitbreiding een vergaande impact heeft op heel Hilversum en haar
inwoners en dat veel inwoners zich nu zorgen maken om het behoud van de kernkwaliteiten van hun gemeente;
- er voor de bij die ontwikkeling betrokken ambtenaren jaarlijks een budget van 2,1 miljoen euro moet worden
uitgetrokken welke door de gemeente Hilversum ( dus de inwoner/belastingbetaler) opgebracht moet worden;
- het college nu ruim een half jaar aan de slag is maar nog vrijwel geen enkele aanzet heeft gedaan tot het
betrekken van burgers bij deze voor Hilversum impactvolle plannen;
- inwoners pas worden betrokken bij de uitwerking van scenario’s gebaseerd op een besluit van de raad;
- daardoor de stap is overgeslagen om met burgers en het maatschappelijk middenveld in Hilversum in gesprek te
gaan over de vraag of een verstedelijkingsopgave überhaupt noodzakelijk en gewenst is;
- de burgerparticipatie pas start in fase 3, waarbij de reeds door de raad genomen besluiten om scenario’s uit te
werken worden gepresenteerd als voldongen feiten;
- het tijd is voor een pas op de plaats;
Stellen het volgend Ontwerp-Raadsbesluit voor:
De gemeenteraad van Hilversum, gelezen het burgerinitiatief, besluit:
1. de besluitvorming over de opdracht aan het college tot het uitwerken van scenario’s met de daarbij
behorende forse woningbouwopgave aan te houden;
2. als raad in gesprek te gaan met inwoners, maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden om
te bepalen of Hilversum de huidige identiteit van Tuindorp/stad moet loslaten en welke ontwikkeling
gewenst is;
3. een budget ter beschikking te stellen voor dit burgerparticipatieproces ter hoogte van € 50.000, te
dekken uit de algemene reserve, waarmee (onder meer) publieksbijeenkomsten kunnen worden belegd,
informatie kan worden verspreid en een breed debat kan worden gevoerd over de toekomst van
Hilversum.
4. De initiatiefnemers van burgerinitiatief te betrekken bij het opstellen van burgerparticipatietraject.
Is getekend:
(handtekening van de twee initiatiefnemers, hier niet getoond in verband met de AVG wetgeving op de privacy)
Ondersteund door de hiernavolgende geregistreerde kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Hilversum
(Hierna volgen ruim 400 handtekeningen van inwoners van Hilversum, hier niet getoond in verband met de AVG
wetgeving op de pricvacy).

