Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen
Besluitenlijst
10 april 2019
Agendapunt
1. Vaststellen agenda

Advies van de commissie
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter De voorzitter wijst er op dat het een drukke avond is met in het totaal
8 insprekers. Zij verzoekt alle aanwezigen zich in te zetten voor een
vlot verloop van de vergadering en doet een beroep op hen om zich
te onthouden van goed- of afkeurende geluiden tijdens de
vergadering.
De voorzitter wijst allen er op dat de vergadering live gestreamed
wordt.
3. Toezeggingen college

Geen opmerkingen of vragen

4. Vaststellen verslagen
commissie Ruimtelijke
Ordening & Wonen
d.d. 13 en 14 maart 2019

De verslagen van 13 en 14 maart 2019 van de commissie
Ruimtelijke ordeningen en Wonen woren vastgesteld met
inachtneming van de wijzigingen die de PvdA heeft door gegeven
voor het verslag van 13 maart en de wijzigingen die Hilversums
Belang heeft doorgegeven voor het verslag van 14 maart

Portefeuilles Wonen, Monumentenzorg wethouder dhr. J. Kastje
5. Mededelingen van en vragen
Wethouder Kastje beantwoordt de vragen van D66 (mevrouw
aan wethouder Kastje
Wesseling) over bomen in het centrum.
Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar het
schriftelijk verslag van de vergadering.
6. Vooruit- en terugblik regionale Geen mededelingen
aangelegenheden
Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en projecten Philipsterrein, Circusterrein
Wethouder dhr. F.G.J. Voorink
7. Mededelingen van en vragen
De heer Knoop spreekt in over het Masterplan Philipslocatie
aan wethouder Voorink
Wethouder Voorink beantwoordt de vragen van:
 de SP (de heer Van Rooden) over de LTS-locatie;
 GroenLinks (de heer Kool) over project Meentzicht 2.
Voor de inhoud van de inspreekbijdrage, de vragen van de raads-en
commissieleden daarover, de reactie van wethouder Voorink en de
beantwoording door wethouder Voorink van de vragen van de
fracties wordt hier verwezen naar het schriftelijk verslag van de
vergadering.

Deze besluitenlijst wordt na de vergadering door de griffie verzorgd en bevat de politieke conclusies en
toezeggingen van de vergadering, voor wat betreft de punten die op de agenda stonden. Deze besluitenlijst wordt
verspreid onder de raadsleden, commissieleden, de leden van het college van burgemeester en wethouders en
andere belangstellenden binnen de organisatie. Voor deze agendapunten wordt, naast de besluitenlijst, ook een
verslag gemaakt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie, tel. 6292479 en email
griffie@hilversum.nl

8.

Vooruit- en terugblik regionale Wethouder Voorink deelt mee dat in de Regio volop wordt gepraat
aangelegenheden
over de regiovisie. In juni heeft hij een heidag samen met de andere
portefeuillehouders uit de regio, die de Omgevingswet in hun
portefeuille hebben.

9.

Gebiedsagenda 1221

Advies aan het college
•
•
•
•
•
•
•

De heren Van der Laan en Meinsma (namens Koninklijke
Drukinkt van Son, Kleine Drift 41);
De heer Voerman (namens Dennenborgh Group);
De heer Van der Spoel (eigenaar pand Korte Noorderweg
45);
Mevrouw Van Oostveen;
Mevrouw Bering;
De heer Triebels (namens de bewonersvereniging
Liebergerweg);
De heer Vrieling, (architect namens Tecta investeerders en
ontwikkelaars Hunkemöllerterrein).

De heer van Rooden (SP) verzoekt de Griffie een schouw te
organiseren voor de projecten uit de Gebiedsagenda 1221.
Wethouder Voorink doet de volgende toezeggingen:
Hij stuurt de raad een brief waarin hij ingaat op:
•
het verschil tussen de oude situatie van een huidige
bestemmingsplan en een bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte volgens de Omgevingswet;
•
de aanvraag om toestemming bij het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties om door een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte af te wijken van
de bestaande regelgeving (voortgang, scenario’s wat er
gebeurt als de aanvraag afgewezen wordt etc.) (T19/47);
Er komt een gezamenlijke supervisor voor de Gebiedsagenda 1221
en het project Stationsgebied; bij het opstellen van het profiel
worden betrokken de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de
ondernemers en inwoners die actief zijn bij de Gebiedsagenda 1221
(T19/48);
Hij stuurt de raad na de zomer een overzicht/roadmap welke
ontwikkellocaties en projecten (zoals de groene loper en het
zwembad) er spelen in de Gebiedsagenda 1221 zo mogelijk voorzien
van de verwachtte startdatum (T19/49);
Hij komt over (ongeveer) een jaar met een geactualiseerde versie van
de Gebiedsagenda 1221 waarin o.a. is aangegeven wat de
gesprekken per locatie hebben opgeleverd (T19/50).
De commissie wordt gevraagd:
Het college te adviseren over de Gebiedsagenda 1221
De commisie adviseert het college inhoudelijk.

Deze besluitenlijst wordt na de vergadering door de griffie verzorgd en bevat de politieke conclusies en
toezeggingen van de vergadering, voor wat betreft de punten die op de agenda stonden. Deze besluitenlijst wordt
verspreid onder de raadsleden, commissieleden, de leden van het college van burgemeester en wethouders en
andere belangstellenden binnen de organisatie. Voor deze agendapunten wordt, naast de besluitenlijst, ook een
verslag gemaakt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie, tel. 6292479 en email
griffie@hilversum.nl

Voor de inhoud van de inspreekbijdragen, de vragen en bijdragen
van de raads- en commissieleden en de reactie van wethouder
Voorink wordt hier verwezen naar het schriftelijk verslag van de
vergadering.
Portefeuille Grondbeleid & Grexen, Beheer openbare ruimte en begraafplaatsen, Vastgoed en
projecten Crailo en Stationsgebied, dhr. A.R.C. Scheepers
10. Mededelingen van en vragen
Wethouder Scheepers beantwoordt de vragen van Hilversums
aan wethouder Scheepers
Belang (de heer Blok en mevrouw Bijl) inzake het stationsgebied en
een foetsbrug.
Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar het
schriftelijk verslag van de vergadering.
11. Vooruit- en terugblik regionale Geen mededelingen
aangelegenheden
12. Aanpak asbest Bosdrift en
Advies aan de raad
Noorderbegraafplaats
De commissie wordt gevraagd:
1. De asbestaanpak voor het maaiveld en de bodem op de Bosdrift
en de Noorderbegraafplaats uit te laten voeren en de kosten (€95.000
totaal) ten laste van het begrotingssaldo 2019 te brengen.
2. Onderstaande begrotingswijziging vast te stellen:
-voordeel/+ nadeel
Prog
Omschrijving
Lasten Baten Saldo
1
Wonen en leven
95
0
95
Totaal
95
0
95
begrotingswijziging
(bedragen x € 1.000)
Alle aanwezige fracties adviseren positief zonder debat. De fractie
van Leefbaar Hilversum heeft een voorbehoud gemaakt.
Voor de inhoud van de bijdragen van de raads- en commissieleden
en de reactie van wethouder Scheepers wordt hier verwezen naar het
schriftelijk verslag van de vergadering.

Deze besluitenlijst wordt na de vergadering door de griffie verzorgd en bevat de politieke conclusies en
toezeggingen van de vergadering, voor wat betreft de punten die op de agenda stonden. Deze besluitenlijst wordt
verspreid onder de raadsleden, commissieleden, de leden van het college van burgemeester en wethouders en
andere belangstellenden binnen de organisatie. Voor deze agendapunten wordt, naast de besluitenlijst, ook een
verslag gemaakt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de griffie, tel. 6292479 en email
griffie@hilversum.nl

