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1. Inleiding 
 
De voorbereiding van de Structuurvisie Hilversum 2030 doorloopt een aantal fasen.  
De voorliggende contourennota markeert de overgang van fase 2 naar fase 3.  

 
In de voorafgaande fasen is op verschillende manieren informatie vergaard.  
In fase 1 zijn het bestaande beleid en de trends geïnventariseerd. Het resultaat is vastgelegd 
in de kenschets (raadsbesluit 3 maart 2011).  
In fase 2 is, conform het communicatieplan, een participatietraject doorlopen waarin op 
verschillende manieren de visie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op 
de toekomst van Hilversum is ingewonnen.  
 
Op basis van het verzamelde materiaal en de verkregen inzichten wordt in deze nota een 
visie gegeven op de hoofdlijnen van het toekomstige ruimtelijke beleid.  
De prioriteiten en de uitvoeringsprincipes zijn geconcretiseerd en bieden daarmee de 
contouren waarbinnen de structuurvisie zal worden opgesteld.  
Het doel van dit tussenproduct is om tijdig af te stemmen over de te volgen koers en over 
hetgeen men van de structuurvisie mag verwachten. Inhoudelijk worden hoofdlijnen 
uitgezet, zonder overigens definitieve uitspraken te doen of gedetailleerde keuzes te maken.  
Alhoewel de structuurvisie primair een ruimtelijke visie is, wordt deze zoveel als mogelijk 
ontwikkelt in samenhang met de inzichten en visies met betrekking tot het sociaal - 
economische domein. 
 
De structuurvisie van Hilversum heeft als tijdshorizon 2030. Bij het formuleren van beleid 
voor de komende decennia moet derhalve rekening worden gehouden met onzekerheden 
over hoe de maatschappij zich in de toekomst zal ontwikkelen. Ook moet rekening worden 
gehouden met de grenzen aan de maakbaarheid van de ruimtelijke inrichting, mede in 
relatie tot de rolopvatting van de overheid en rol die marktpartijen spelen.  
 
In het kader van de structuurvisie is het belangrijk om open te staan voor nieuwe 
ontwikkelingen en in te zetten op samenwerking met partijen die mede vormgeven aan de 
ruimtelijke inrichting. Daartoe is het van groot belang dat de gemeente, in woord en daad, 
laat zien welke (soort) ruimtelijke ontwikkelingen in Hilversum gewenst zijn.  
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2. Kenschets  
 
De kenschets (fase 1) omvat de bestaande situatie, inventarisatie van vastgesteld beleid en 
een schets van autonome ontwikkelingen. Hilversum wordt hierin als volgt getypeerd: 
- aantrekkelijke woongemeente (diversiteit woonmilieus);  
- kwalitatief goede voorzieningen (scholen, sportaccommodaties, woondienstencentra);  
- omgeven door natuurgebieden (bos, heide, veenweide en water);  
- gunstige ligging in de noordvleugel van de Randstad (MRA/NV Utrecht);  
- goed aangesloten op rijksinfrastructuur (A1, A27, NS, intercity);  
- duurzaam veilig ingerichte wegen met veel fietsvoorzieningen;  
- sterke economische structuur (creatieve bedrijven, zorg);  
- regionale verzorgingsfunctie (detailhandel, horeca, voortgezet onderwijs);  
- beroepsonderwijs gerelateerd aan onze economische speerpuntsectoren;  
- voorzieningen van bovenlokaal belang (Beeld en Geluid, Vorstin, daklozenopvang);  
- hoge stedenbouwkundige kwaliteit met veel jonge architectuur en (rijks)monumenten;  
- zowel de ingaande als de uitgaande pendel (woon-werkverkeer) is ongeveer 50 %;  
- dagelijkse in- en uitgaande pendel vormt een belasting voor het lokale wegennet;  
- de woningmarkt is structureel krap (drukt de prijzen omhoog);  
- veel traditionele bedrijven zijn verdwenen uit Hilversum (metaal, telecommunicatie);  
- een flinke additionele ruimtevraag (op grond van bestaand beleid) voor parkeren en 

groen in de stad, voor (regionale) bedrijventerreinen en voor extra woningen.  
 
De aantrekkingskracht van Hilversum (en het omringende Gewest) als aantrekkelijk woon- 
en werkgebied heeft in combinatie met de ligging tussen natuurgebieden ook zijn 
beperkingen. De vraag naar ruimte voor onder meer wonen, werken, voorzieningen, groen, 
parkeren, zoals die naar voren komt in de kenschets kan niet als geheel worden 
geaccommodeerd.  
 
Het grote knelpunt is dat er meer vraag is dan ruimte.  
 
Opvallend is verder het imago van Hilversum: 
- vergrijsde bevolking;  
- rijke bevolking;  
- (inter)nationale naamsbekendheid vanwege radio en tv;  
- gemeente met grote verkeersproblemen. 
 
Deze beelden behoeven echter de nodige nuancering: 
- juist omdat Hilversum voorop ging in de vergrijzing, neemt tegenwoordig het aantal 

jongere inwoners toe en daalt het aandeel 65+; voor de komende decennia moet wel 
rekening worden gehouden met een forse toename van het aantal zorgbehoevende 
ouderen;  

- de bevolkingsopbouw lijkt qua opbouw (leeftijd) en inkomensverdeling in z’n totaliteit 
bezien erg veel op het landelijk gemiddelde; 

- de creatieve bedrijvigheid in Hilversum omvat veel meer dan radio en tv;  
- de verkeersproblemen zijn op dit moment beter beheersbaar (door het IBP en Plan 

Wegen). 
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Lopende ontwikkelingen. 
Op dit moment is voor de eerstkomende jaren een groot aantal ruimtelijke projecten in 
voorbereiding. Hierover zijn vaak al vergaande afspraken gemaakt, hetzij in de raad, hetzij in 
contracten en samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen. Denk aan de grotere 
plannen voor Villa Industria, in de stationsomgeving, ontwikkeling van Arena Park en Media 
Park, Anna’s Hoeve en recent Monnikenberg, afronding IBP en Plan Wegen. 
De mogelijkheden om grootschalige, nieuwe locaties te ontwikkelen zijn feitelijk bijzonder 
klein. Mede vanwege de begrenzing van het stedelijk gebied en de relatief beperkte 
grondpositie van de gemeente. Kansen voor nieuwe ontwikkelingen ontstaan in Hilversum 
veelal in situaties waar sprake is van transformatie of van herontwikkeling.  
Lopende projecten zullen als randvoorwaarde worden meegenomen in de structuurvisie; de 
structuurvisie zal richten op het verlengde in de tijd (tot 2030).  
 
Regionale context.  
Hilversum maakt onderdeel uit van een groter gebied. Het sociaal-economisch functioneren 
stopt niet bij de gemeentegrens. Voor tal van zaken gaan de inwoners van Hilversum naar 
plaatsen buiten de eigen woongemeente, bijvoorbeeld om te werken, te winkelen, te 
sporten, te recreëren of voor culturele activiteiten. En omgekeerd komen ook veel mensen 
naar Hilversum toe.  
In de context van het Gewest Gooi en Vechtstreek is Hilversum de centrumgemeente en de 
relatief grootste gemeente (met momenteel 1/3 van de 250.000 inwoners). Dit vertaalt zich 
onder andere in de winkelfunctie (en de warenmarkt), regionale voorzieningen (ziekenhuis), 
werkgelegenheid (ongeveer 1/4 van de arbeidsplaatsen wordt vervuld door inwoners uit de 
overige gewestgemeenten) en uitgaan in Hilversum.  
In de context van de noordvleugel van de randstad (met 2,2 miljoen inwoners in de 
Metropool Regio Amsterdam) is Hilversum een relatief kleine gemeente, omgeven door de 
grotere steden Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. De noordvleugel is bovendien 
het landsdeel met een relatief sterke economie. De uitstralingseffecten van deze 
economische motor zijn merkbaar in Hilversum, zowel in positieve als negatieve zin. Gunstig 
voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Anderzijds prijsopdrijvend voor de woningmarkt. 
Daarbij komt dat de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van Hilversum, en overigens ook in het 
gehele gewest, weinig ruimte bieden om een grote kwantitatieve bijdrage te leveren. In de 
toekomstverkenning voor de noordvleugel wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een netto 
behoefte van 300.000 extra woningen in de periode tot 2040. Hilversum en ook de Gooi en 
Vechtstreek als geheel kunnen daar slechts in beperkte mate een bijdrage aan leveren.  
Voor het economisch functioneren is de ligging in de randstad van cruciaal belang. Ook hier 
geldt, dat de beperkte ruimtelijke mogelijkheden het noodzakelijk maken om in te zetten op 
kwaliteit en prioriteiten te benoemen met een onderscheidende werking. Daarbovenop is 
het noodzakelijk om strategische allianties aan te gaan, zoals binnen de creatieve sector.  
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3. Participatietraject  
 
In het participatietraject (fase 2) is op een aantal manieren input verzameld vanuit de 
bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties, namelijk:  
- de website;  
- jongerendebat en bezoek aan scholen;  
- stadsdebat; 
- internetpeiling over 21 stellingen; 
- discussiebijeenkomsten en meningsvorming via internet aan de hand van een aantal 

basisuitgangspunten en drie scenario’s.  
 
Er zijn drie scenario’s opgesteld en voorzien van referentiebeelden, met als doel om de 
discussies te bevorderen (niet bedoeld als elkaar uitsluitende keuzemogelijkheden).  
Voor alle drie golden dezelfde basisuitgangspunten, waaronder niet bouwen in het 
buitengebied, realiseren van de lopende projecten, respect voor bestaande woonmilieus en 
cultuurhistorische waarden, doorontwikkeling van de media, bereikbaarheid handhaven en 
realiseren van de afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen. 
In het blauwe scenario wordt volstaan met de huidige ruimtereserveringen, zoals vastgelegd 
in de diverse bestemmingsplannen. Aan de markt wordt overgelaten om de nog beschikbare 
locaties (al dan niet) te ontwikkelen. De gemeente stelt zich toetsend op en beoordeelt of 
het particuliere initiatief past in het bestemmingsplan.  
In het gele scenario wordt selectief ingezet op kansen die zich voordoen, althans voorzover 
deze een relatie hebben met de gemeentelijke prioriteiten. In dergelijke gevallen zoekt de 
gemeente actief naar innovatieve oplossingen (zoals transformaties of intensief 
ruimtegebruik). Flexibiliteit vormt een wezenlijk onderdeel van dit scenario.  
In het oranje scenario wil de gemeente maximaal ruimte bieden aan nieuwe functies en ook 
een maximale invulling geven aan bestaande functies (bijvoorbeeld alle centrumfuncties 
naar Hilversum willen halen en acquisitie plegen gericht op alle soorten bedrijven). De 
gemeentelijke rol is uitgesproken actief inclusief een actieve grondpolitiek.  
 
Vanzelfsprekend brengen de drie scenario’s een verschillende dynamiek met zich mee. Ook 
verschilt het ruimtebeslag cq de druk op de ruimte. Voor elk scenario is aangegeven wat de 
mogelijke uitkomst kan zijn in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen in 2030.  
 
Op de scenario’s zijn uiteenlopende reacties ontvangen. Sommigen gaven de voorkeur aan 
“rustig”wonen”, anderen aan “dynamiek en levendigheid”. In de veelheid van uiteenlopende 
reacties kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 
- behoud de menselijke maat;  
- woningbouw afstemmen op behoefte (jong en oud);  
- levensloop bestendig en duurzaam bouwen;  
- behoud het groene buitengebied;  
- betere verbindingen van de stad naar het omliggende groen;  
- verbreden van de economische focus (van media naar creatieve sector, inclusief relatie 

met innovatie in bijvoorbeeld zorg en toerisme);  
- let op regionale context (oriëntatie en afstemming);  
- versterk de binnenstad;  
- meer (culturele) voorzieningen;  
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- zorg voor goede bereikbaarheid;  
- denk eerst aan creatief herbestemmen en renoveren, voordat nieuwbouw in beeld komt;  
- behoud dorpskarakter;  
- geen hoogbouw, tenzij uitbreidingen ten koste van de natuur zouden gaan;  
- overheid moet flexibeler zijn.  
 
Ter afsluiting van de inventarisaties is een aantal ontwikkelingen en trends te benoemen, 
die zeker de komende tien jaar, wellicht ook langer van invloed zullen zijn: 
- de (langzame) daling van de gemiddelde omvang van huishoudens (aantal personen) zal 

gestaag doorzetten (een daling met 2 % betekent in Hilversum een autonome behoefte 
aan 800 extra woningen om het inwonertal gelijk te houden);  

- het element van “elkaar ontmoeten” wordt steeds belangrijk in de nieuwe vormen van 
winkelen, werken, zorg en bij culturele activiteiten;  

- het wonen wordt in toenemende mate gecombineerd met andere functies, zoals werken 
vanuit huis of zorg aan huis;  

- de omvang van de gemiddelde kantoorwerkplek per werknemer is afgelopen jaren fors 
afgenomen en zal nog verder in omvang afnemen (van 25 m2 in 2001 tot 18 m2 heden 
naar minder dan 15 m2 in de toekomst), ook worden andere eisen gesteld aan de 
werkomgeving (locatie, inrichting, nabijheid van voorzieningen);  

- winkelen is door ontwikkelingen als internet-winkelen sterk aan verandering onderhevig, 
meer dan voorheen staat ontmoeting en combinatie met andere functies (horeca, 
cultuur, werken) centraal in de centrumgebieden; 

- er moet een antwoord worden gevonden op de huidige en dreigende leegstand van 
kantoren (momenteel 130.000 m2 = 17 % van het Hilversumse areaal) en bij winkels en 
overige bedrijfsruimtes;  

- cross-media, oftewel de doorwerking van media en informatie- en communicatie- 
technologie in andere sectoren, zal via allerhande (nieuwe) elektronische en digitale 
toepassingen nog centraler komen te staan in onze manier van leven (e-learning, e-living, 
e-care, e-government);  

- het autobezit (het gemiddelde aantal auto’s per huishouden) neemt in de komende 
decennia naar verwachting toe (sterker dan het gemiddeld autogebruik), waardoor in 
veel wijken van Hilversum de parkeerdruk boven de 100 % dreigt uit te komen;  

- alhoewel de toename van het autogebruik naar verwachting minder groot zal zijn dan de 
groei van het autobezit, moet er desondanks rekening mee worden gehouden dat op een 
bepaald moment het IBP niet meer afdoende is voor een goede bereikbaarheid van 
Hilversum;  

- maatschappelijk gezien wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid (in sociaal 
en economisch opzicht, verzorging);  

- er is meer ruimte ontstaan voor andere vormen van organisatie (particulier 
opdrachtgeverschap) en financiering (crowdfunding, revolving fund); 

- duurzaamheid wordt steeds belangrijker en moet vanaf het beginstadium in de 
planvorming worden betrokken.  

 
Het zoeken naar trends en deze te herkennen en te onderkennen, vraagt een voortdurende 
alertheid. Er is behoefte aan reflectie bij personen met een integrale blik en een 
onafhankelijke opstelling.  
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4. Keuzes voor nu en 2030 

    
Op basis van de verkenningen in de voorafgaande fasen wordt voorgesteld om te kiezen 
voor een vijftal expliciete en herkenbare ambities en doelstellingen voor nu en in 2030.  
De voorgestelde keuze sluit nauw aan op de huidige kernkwaliteiten van Hilversum. Bedacht 
moet worden dat het allerminst vanzelfsprekend is dat de huidige kwaliteiten aanwezig 
zullen blijven indien daar niet expliciet voor wordt gekozen. Met andere woorden er moet 
wel iets voor worden gedaan opdat Hilversum in 2030 nog net zo veel te bieden heeft als nu. 
 
1. Goede woongemeente om te leven met voldoende werkgelegenheid en (basis) 

voorzieningen.  
2. Behoud omringende natuurgebieden.  
3. Mediastad en vestigingsplaats voor creatieve bedrijvigheid.  
4. Centrumgemeente met accent op Zorg.  
5. Hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.  
 
4.1. Goede woongemeente 
 
 
 
 
”Hilversum is bij uitstek de plek waar 
ik wil blijven wonen met mijn gezin; 
oud worden in een omgeving van  
hoge kwaliteit”  
 
(bron: internetpeiling, 2011) 

Onder goede woongemeente valt vanzelfsprekend het bieden van goede woningen,  
in voldoende mate, verscheidenheid en kwaliteit (duurzaam, toegankelijk, betaalbaar).  
Aan goed wonen, zoals hier bedoeld, zijn onlosmakelijk ook tal van andere “gewone” 
voorzieningen verbonden. Zoals een woonomgeving die sociale geborgenheid biedt en veilig 
is (schoon, heel en veilig). Waarin kinderen de ruimte hebben om te spelen. Waar 
basisvoorzieningen in de buurt zijn: scholen, kinderopvang, winkels en de 1ste lijns 
gezondheidszorg. In een goede woongemeente bevinden zich ook allerlei verzorgende 
bedrijven, die hun diensten aanbieden en daarnaast werkgelegenheid bieden, die afgestemd 
is op de lokale beroepsbevolking. Goed wonen voor iedereen betekent dat er voldoende 
opvang en voorzieningen aanwezig zijn opdat alle inwoners, ook die met een beperking, 
goed kunnen wonen. De ambitie goede woongemeente heeft een nadrukkelijke relatie met 
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het sociale domein. Naast het ruimtebeslag van voorzieningen, is het functioneren daarvan 
in sociaal maatschappelijk opzicht veel belangrijker. Denk aan woondienstencentra en aan 
brede scholen. 
Een verzorgde uitstraling van het groen en de openbare ruimte vormt een vereiste voor een prettige 
woonomgeving. Van oudsher geeft het Hilversumse groen de gemeente een bijzonder cachet, 
bijvoorbeeld het grote aantal en de variëteit aan straat en laanbomen, hetgeen de aantrekkelijkheid 
als woongemeente sterk verhoogt. Een permanent en substantieel beheer van het groen en de 
openbare ruimte draagt ten alle tijden bij aan een hoge woonkwaliteit." 
 
4.2. Behoud omringende natuurgebieden  
 
 
 
”Als Amsterdammer ben ik juist in 
Hilversum gaan wonen vanwege  
de rust en de mooie groene 
omgeving”  
 
 
(bron: internetpeiling 2011) 

De natuurgebieden rondom Hilversum moeten blijvend beschermd worden en niet gebruikt 
voor stedelijke ontwikkelingen.  
Als gevolg van de verstedelijking die in de afgelopen eeuw in het Gooi heeft plaatsgevonden, 
staat het ecosysteem sterk onder druk, hetgeen bijvoorbeeld resulteert in een nog steeds 
afnemende soortenrijkdom. Herstel van een robuuste ecologische infrastructuur is daarom 
belangrijk. In samenhang met de Utrechtse Heuvelrug en voor de gebieden op de overgang 
naar het natte ecosysteem van het Vechtplassengebied.  
De omringende natuurgebieden vervullen tevens een belangrijke functie voor recreatief 
medegebruik. Behalve voor de Hilversummers, ook voor veel inwoners uit de Metropool 
Regio Amsterdam.  
Bij uitzondering kan in specifieke gevallen een andere afweging worden gemaakt, 
bijvoorbeeld indien sprake is van bovenlokale belangen, zoals de gebiedsontwikkeling Crailo.  
 
4.3. Mediastad en vestigingsplaats voor creatieve bedrijven 
 
 
”Als middelgrote gemeente kun je 
beter uitblinken op een paar 
gebieden zoals media en creatief 
dan op alle vlakken proberen mee 
te doen en middelmatig te zijn”  
 
 
(bron: internetpeiling 2011) 
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Hilversum, de Mediastad, is van oudsher de vestigingsplaats van de radio en televisie 
omroeporganisaties en -bedrijven. Het leidt geen twijfel dat de mediasector in de toekomst 
sterk zal veranderen. Bedrijven maken de sprong naar internationale markten. Content 
wordt digitaal, onafhankelijk van zendmasten en zelfs onafhankelijk van tv-zenders. Media 
en ict-bedrijven gaan (content)applicaties ontwikkelen voor ander sectoren (zorg, gaming, 
onderwijs, toerisme, QR belevingroutes, mobiele websites, route digitalisering).  
De blijvende aanwezigheid van creatieve bedrijvigheid in Hilversum is niet vanzelfsprekend 
en mede afhankelijk van hetgeen Hilversum nu en in de toekomst te bieden heeft als 
vestigingsplaats. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om een grote ruimteclaim, wel om 
transformeren. Digitalisering (glasvezel), een aantrekkelijke combinatie van wonen en 
werken, het voorzien in de wens van ontmoetingsplekken, ruimtelijke flexibiliteit om leren, 
experimenteren en ondernemen te kunnen combineren, goede verbindingen met de 
concentraties van mediabedrijvigheid elders in Nederland en elders in de wereld zijn op dit 
moment de meest in het oog springende vestigingsfactoren. Deze dynamiek wordt thans nog 
wel gemist in Hilversum.  
 
Hilversum wil zich blijven verbinden aan de creatieve bedrijvigheid en de ontwikkeling ervan 
stimuleren en faciliteren. Dit draagt ook bij aan de economie van de Noordvleugel en zelfs 
aan de nationale creatieve economie. Creatieve bedrijven, aanverwante opleidingen en 
andere (culturele) functies, die het speerpunt media kunnen versterken, verdienen prioriteit 
nu en in 2030. Daarbij wordt de autonome ontwikkeling van de mediasector naar verbreding 
(van klassieke audiovisuele media naar nieuwe media) nadrukkelijk ondersteund, 
bijvoorbeeld door het creëren van locaties waar oude en nieuwe media samenwerken en 
nieuwe toepassingen in andere sectoren worden ontwikkeld, alsmede in cross-media 
gerelateerde onderwijsinstellingen.  
 
4.4. Centrumgemeente met accent op Zorg. 
 
 
 
 
 
”Ik kan in het winkelaanbod van 
Hilversum voldoende leuke spullen 
vinden, zodat het leuk is hier te winkelen. 
De uitgaansvoorzieningen op de Groest 
zijn in aantal, capaciteit en diversiteit 
meer dan voldoende voor ons.  
Als iemand dat niet vindt, laat die dan 
maar eens duidelijk maken wat er precies 
ontbreekt.”  
 
 
(bron: jongerendebat 2011) 
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Hilversum is de centrumgemeente van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Hilversum wil deze 
functie blijven vervullen, bijvoorbeeld in de binnenstad met de winkels en de markt en 
prettige plekken om elkaar te ontmoeten of om uit te gaan. Een goede ruimtelijke kwaliteit 
is daarvoor een voorwaarde.  
Ook elders in de gemeente zal Hilversum plaats bieden aan regionale voorzieningen. Niet 
alle regionale voorzieningen hoeven zich in Hilversum te bevinden. Voorzieningen die elders 
een goede plek hebben, hoeven niet per sé naar Hilversum te verhuizen. Centrumgemeente 
(willen) zijn schept wel de verplichting om te bevorderen dat voor ontbrekende 
voorzieningen toch een plek wordt gevonden, hetzij in Hilversum, hetzij elders. Dit 
vanzelfsprekend in overleg met de buurgemeenten. Ook de bevordering van het toerisme is 
bij uitstek een onderwerp voor regionale afstemming, zowel gericht op specifiek 
Hilversumse kwaliteiten (Media en architectuur) als de kwaliteiten elders in het gewest 
(denk aan de natuurgebieden, de vestigstad of de waterrecreatie).  
De centrumfunctie krijgt een extra dimensie door middel van het speerpunt Zorg 
(ziekenhuis, revalidatiecentrum, astmacentrum, specialistische klinieken).  
 
4.5. Hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit  

Alhoewel stedenbouwkundig en architectonische vormgeving strikgenomen afgeleiden zijn 
van, en volgend zijn op functionele doelstellingen, zijn deze toch opgenomen in de 
Hilversumse Top 5 vanwege het evidente belang en het hoge, huidige niveau.  
Grote delen van de stad zijn (of worden) aangewezen als beschermd stadsgezicht, er zijn 
vele rijksmonumenten (onder andere het internationaal bekende raadhuis, Zonnestraal en 
Gooiland) en gemeentelijke monumenten. Veel werk van Dudok, als stedenbouwkundige en 
als integraal ontwerper van gebouwen in hun omgeving. Daarnaast zijn er voorbeelden van 
hoogstaande hedendaagse architectuur (Beeld en Geluid, kantoorpand Richard Meier). 
Hilversum wil deze traditie voortzetten. De aanwezige kwaliteiten vormen tevens een extra 
opgave bij herbestemming van leegstaande, monumentale panden. Een leegstaand 
monumentaal gebouw kan immers alleen duurzaam behouden blijven indien er een 
passende, nieuwe functie voor gevonden kan worden.  
Het hoogwaardige en soms monumentale groen in Hilversum vormt een wezenlijk onderdeel 
van de hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit die Hilversum allure geeft . 
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar rondom de vele monumentale panden, bij de groene parels 
zoals het Laapersveld en langs de zichtlijnen en groene radialen vanuit de stad naar het 
buitengebied. Voor de toekomst moeten deze kwaliteiten in stand worden gehouden en 
waar nodig structureel worden versterkt.  
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5. Uitvoeringsprincipes 
Om de in het vorige hoofdstuk genoemde ambities te kunnen realiseren zijn een aantal 
uitvoeringsprincipes geformuleerd betreffend (1) rolneming, (2) functionele principes en  
(3) ruimtelijke principes.  
 
5.1 Rolneming 
Samenwerken 
Hilversum zal sterk inzetten op het samenwerken met private partijen (burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties) en met andere overheden.  
De structuurvisie wordt geen blauwdruk waarin precies staat hoe de beschikbare ruimte in 
2030 wordt gebruikt. Dit ook vanuit het besef dat de maakbaarheid van een dergelijk 
blauwdruk zeer beperkt is. Zeker in de Hilversumse context waar de gemeente zelf nog 
nauwelijks de beschikking heeft over gronden die voor nieuwe ontwikkeling in aanmerking 
komen. Voor de meeste ontwikkelingslocaties zijn al afspraken gemaakt. Als er al sprake is 
van nieuwe ontwikkelingen dan zal dat vaak geschieden in de vorm van herontwikkeling of 
transformatie van terreinen die particulier eigendom zijn.  
De gemeente is dus beslist niet de enige partij die bepaalt hoe de ruimtelijke ontwikkeling 
zich zal voltrekken. De feitelijke investeringen zullen door de marktpartijen moeten worden 
gedaan. Derden verwachten vaak wel dat de gemeente de regie voert.  
Deze regierol kan op verschillende manieren worden ingevuld, variërend van actief 
(verwerven, financieren en ontwikkelingen) tot regisseren (partijen bij elkaar, activiteiten 
afstemmen) of faciliteren (ontwikkelingen mogelijk maken) of passief (ontwikkelingen 
toetsen).  
Van belang is dat Hilversum duidelijk laat zien waar het voor staat en wat de gewenste 
ontwikkelingsrichting is. Bedrijven en maatschappelijke organisaties die een bijdrage kunnen 
leveren aan de realisering van onze doelstellingen, in het bijzonder de top 5, moeten actief 
aangezocht worden. Indien potentiële kandidaten uit deze groep zich melden, dan moet bij 
wijze van spreke “de rode loper worden uitgerold”. Potentiële belemmeringen kunnen vaak 
met enige creativiteit al binnen de bestaande regelgeving worden opgelost. Belangrijk is de 
houding die de gemeente uitstraalt: u bent welkom, in plaats van u sluit maar achteraan in 
de rij. Dus vooral inzetten op regisseren en faciliteren.  
 
Een aantal ruimtelijke vraagstukken speelt op bovenlokaal niveau. Dit vraagt samenwerking 
over de gemeentegrenzen heen, om te komen tot een éénduidig beleid.  
In dit verband spelen thema’s als: 
- regionale woningbouwplanning;  
- economische ontwikkeling;  
- verkeersafwikkeling;  
- voorzieningen;  
- natuur en recreatie.  
Deze thema’s zullen in 2012 nadrukkelijk in de diverse overlegplatforms op de agenda 
komen, waarbij de planhorizon zal verschillen (variërend van2020 tot 2040) en eveneens de 
geografische begrenzing (Gewest Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio of Noordvleugel). 
Soms via sectorale portefeuille-overleggen, soms via integrale strategische agenda’s.  
Dit vraagt een actieve opstelling, met oog voor dwarsverbanden. Naarmate men beter 
definieert wat de echte prioriteiten zijn, kan effectiever worden ingespeeld op externe 
ontwikkelingen op bovenlokaal niveau.  
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Duurzaamheid 
Het thema duurzaamheid verdient afzonderlijke aandacht. Er is sprake van een toenemend 
belang met een mondiale reikwijdte. Het gaat immers om de uitputting van de eindige 
hoeveelheden aan grondstoffen en de huidige energiedragers en de bedreiging van 
ecosystemen door emissies van afvalstoffen en het optreden van klimaatverandering.  
De urgentie wordt vaak niet op zo erg gevoeld in de dagelijkse levenssfeer. De processen 
voltrekken zich immers langzaam en hier en nu merken wij er nauwelijks iets van. Voor 
anderen kunnen de consequenties daarentegen bijzonder groot zijn (is er voor hen ook nog 
voldoende beschikbaar ?), zowel elders in andere delen van de wereld, als later voor de 
toekomstige generaties. Mondiale vraagstukken kunnen niet op lokaal niveau worden 
opgelost.  
Van de gemeente mag worden gevraagd om een passende bijdrage te leveren, net als van  
de burgers en de bedrijven in Hilversum.  
 
In het kader van het duurzaamheidsbeleid kan de gemeente in beginsel kiezen voor 
verschillende scenario’s.  
Bijvoorbeeld het “blauwe” scenario door zich te beperken tot het toepassen van de in 
nationaal verband afgesproken normen en richtlijnen.  
Volgens het “gele” scenario kiest de gemeente voor een verdergaande rolopvatting, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van kansen die zich aandienen bij voorgenomen 
gebiedsontwikkeling en daarin te kiezen voor optimale, duurzame oplossingen (denk aan 
warmte-koude-opslag voor grote bouwplannen of gebiedsontwikkelingen).  
In het fictieve “oranje” scenario worden keuzes gemaakt met hogere ambities. Bijvoorbeeld 
door actief ruimte vrij te maken voor expliciete milieu-investeringen in grootschalige locale 
en duurzame energieopwekking (zonnecellen op het hele vliegveld).  
De ambitie wordt primair bepaald via het duurzaamheidsbeleid en niet via de structuurvisie. 
Voor de structuurvisie is van belang wat de ruimtelijke consequenties zijn van de keuze voor 
een bepaalde ambitie. Veel duurzaamheidsinvesteringen kunnen ook zonder ruimtelijke 
consequenties worden uitgevoerd (denk aan isolatie van bestaande woningen).  
 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het begrip duurzaamheid ruimer wordt gezien dan 
alleen ecologische duurzaamheid, en dus ook sociale en economische duurzaamheid omvat. 
Daarin vormt de ruimtelijke (beeld-)kwaliteit een belangrijke factor. Wat ruimtelijk 
harmonieus is opgezet, behoudt zijn waarde. Wat duurzaamheid in de praktijk betekent is 
niet altijd eenvoudig langs een meetlat te leggen. Het vraagt om een bepaalde denkwijze en 
instelling om duurzame en innovatieve oplossingen toe te passen. Bruikbaarheid en 
betaalbaarheid ook op langere termijn zijn essentieel voor een duurzame ruimtelijke 
inrichting. Toekomstgericht bouwen betekent aanpasbaar en flexibel bouwen. Ook een 
veilige leefomgeving draagt bij aan duurzaamheid.  
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5.2 Functionele principes 
 
P-model 
De genoemde Top 5 biedt een hulpmiddel om in samenhang nadere prioriteiten te stellen 
wanneer het de toedeling van schaarse ruimte betreft of de realiseringsinspanningen van de 
gemeente.  
 
Daartoe wordt de onderstaande schematische figuur gebruikt, die bestaat uit een KERN (pit), 
een SCHIL (pel) en een OMGEVING (periferie).  
De lijnen door de cirkels verdelen de figuur in sectoren (partjes) die overeenkomen met de 
te onderscheiden thema’s of beleidsvelden (zoals cultuur / voorzieningen, sport&recreatie, 
onderwijs, mobiliteit, wonen en werken).  
 

 
 
In de kern wordt ruimte geboden aan de Top 1 doelstelling, namelijk “goed wonen met alles 
erop er aan”.  
 
In de schil krijgen functies een plek waarmee Hilversum zich profileert op basis van de 
overige Top 5 doelstellingen, te weten groen, media/creatieve bedrijvigheid, 
centrumfunctie/zorg en stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit).  
 
In de omgeving zitten de functies waarvoor in eerste instantie geen plek is of geen plek 
wordt gezocht in Hilversum. In specifieke gevallen kan een andere afweging worden 
gemaakt (de uitzondering die de regel bevestigt). 
 

KERN

SCHIL

OMGEVING

SCHIL = prioriteiten 
(MEDIA / centrum) 

KERN = wonen plus 

WERKEN 
ONDERWIJS

SPORT&RECREATIE

WONEN MOBILITEIT 

CULTUUR / VOORZIENINGEN
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In de onderstaande figuur zijn als voorbeeld enkele thema’s (sport&recreatie, onderwijs en 
werken) gedeeltelijk ingevuld.  
De bedoeling is om in de structuurvisie zelf deze figuur helemaal in te vullen en uit te 
werken. Het biedt een hulpmiddel om inzichtelijk te maken waar de prioriteiten liggen.  
 

 
 
Toelichting op de gedeeltelijk en als voorbeeld, ingevulde figuur.  
In de kern zitten de voorzieningen die onlosmakelijk verbond zijn met “goed wonen”,  
zoals in dit voorbeeld:  
- speelplekken in de woonomgeving;  
- een basisschool in de buurt;  
- en verzorgende bedrijven in Hilversum.  
In de schil zitten de voorzieningen die horen bij onze locale speerpunten,  
zoals in dit voorbeeld:  
- een roeivereniging vanwege de centrumfunctie (en omdat deze functie niet elders in de 

regio bestaat);  
- hoger beroepsonderwijs in de Hilversumse dependance van de HKU vanwege het 

speerpunt media of een HBO verpleegkunde gekoppeld aan het accent op Zorg;  
- MEDIA en creatieve bedrijven.  
In de omgeving bevinden zich grootschalige voorzieningen, waarvoor in eerste aanleg geen 
plek wordt vrijgemaakt in Hilversum, of waar nochtans geen prioriteit aan wordt gegeven, 
zoals in dit bijvoorbeeld:  
- een stadion;  
- een universiteit in het algemeen;  
- internationale hoofdkantoren in het algemeen.  
 

KERN

SCHIL

OMGEVING

SCHIL = prioriteiten 
(MEDIA / centrum) 

KERN = wonen plus 

verzorgende
bedrijven 

speelplekken

basisschool

WERKEN 
ONDERWIJS

SPORT&RECREATIE

roei 
vereniging 

stadion

internationale  
hoofdkantoren 

MEDIA
    HKU 
HBOV 

universiteit
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Flexibiliteit.  
Flexibiliteit is nodig om adequaat in te kunnen spelen op toekomstige sociaal-economische 
ontwikkelingen die thans nog niet zijn te voorzien. De recente ontwikkelingen in de 
financiële sector en op de vastgoedmarkt hebben laten zien dat het ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectief in het bestek van enkele jaren drastisch kan wijzigen.  
Ook minder ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of 
innovaties binnen bepaalde bedrijfstakken (de media !) dwingen ons tot flexibiliteit.  
Zo is het onmogelijk en ongewenst om nu te willen bepalen welk bedrijf op welke locatie in 
2030 in Hilversum gevestigd zou moeten zijn. Het gaat erom de gewenste richting aan te 
duiden van en open te staan voor ontwikkelingen. Flexibiliteit betekent dat bij voorbaat 
gezegd wordt dat alles, overal moet kunnen. Meebewegen en toch koersvast zijn, daar gaat 
het om. De grondhouding is ja, tenzij.  
 
Diversiteit en keuzemogelijkheden.  
Een belangrijke middel om ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen is het inzetten op 
diversiteit en keuzemogelijkheden. Aldus ontstaan optimale mogelijkheden voor de 
(woon)consument en voor ondernemers in Hilversum. Het spreekt voor zich dat diversiteit 
begrensd wordt door de marges van hetgeen Hilversum te bieden heeft. Daarbinnen bestaat 
echter een breed scala aan mogelijkheden.   
 
5.3 Ruimtelijke principes 
De zonebenadering 
In de structuurvisie zal rekening worden gehouden met de verschillen in karakter en 
identiteit van de wijken en delen van Hilversum. In sommige delen van de stad zal de 
dynamiek groter zijn dan elders. In de structuurvisie zullen daarom zones met een sterke 
eigen thematiek of dynamiek worden aangewezen. Bijvoorbeeld het centrum, het Media 
Park of een Campus Zone waarin onderwijs gekoppeld wordt aan de daar gevestigde 
bedrijven, Monnikenberg, de spoorzone of andere bedrijventerreinen die in aanmerking 
komen voor herstructurering.  
In deze zones moet ruimte zijn voor verdere integrale ontwikkeling. Voor een optimale 
ontwikkeling is het belangrijk dat thema’s op een innovatieve manier met elkaar verbonden 
kunnen worden.  
Voor het centrum betekent dit bijvoorbeeld het verbinden van de winkelfunctie met de 
verblijfsfunctie en met de culturele voorzieningen. Ruimtelijke kwaliteit is noodzakelijk om te 
komen tot een aantrekkelijk centrum. Juist om de ontmoetingsfunctie beter tot ontwikkeling 
te laten komen. 
Voor het Media Park betekent dit bijvoorbeeld het verbinden van de creatieve bedrijven met 
het (beroeps) onderwijs, maar ook voorzieningen (winkels) en de verblijfsfunctie.  
Evenzo kunnen op Monnikenberg verbindingen worden gelegd tussen zorg, creatieve 
bedrijvigheid en hoger beroepsonderwijs.  
Sommige zones moeten ook nadrukkelijker met elkaar verbonden worden. Bijvoorbeeld het 
Media Park met het centrum.  
Van sommige zones zal in een gebiedsgerichte aanpak gezocht moeten worden naar wat het 
nieuwe perspectief is, bijvoorbeeld bij de verouderde bedrijventerreinen in de spoorzone of 
bij de grootschalige kantorenlocatie Arena Park. 
Ook in het buitengebied is het mogelijk om zones te onderscheiden, bijvoorbeeld Crailo.  
De zonebenadering is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur.  
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Toelichting op de zoneringskaart:  
 
Groen:  
Buitengebied, grotendeels natuurgebied met recreatieve nevenfunctie.  
 
Paars:  
Bestaand stedelijk gebied met beperkte ruimtelijke veranderingen; functionele 
veranderingen zijn wél mogelijk (veelal binnen de bestaande bebouwing en het vastgestelde 
bestemmingsplan). Het zijn de gebieden met over het algemeen een lage dynamiek. 
Concreet betreft het de meeste woonwijken van Hilversum.  
 
Geel:  
Zones in de stad of in het buitengebied, waarin aanmerkelijke ruimtelijke veranderingen én 
functieveranderingen plaats kunnen gaan vinden. In een aantal gevallen betreft het niet 
zozeer een functiewijziging als wel een nieuwe invulling van de huidige functie (Media Park) 
of een herschikking en opwaardering daarvan (in het centrum). Het zijn de gebieden met 
naar verwachting een hogere dynamiek.  
Vooralsnog gaat het om de volgende zones (nader af te bakenen in de structuurvisie):  
- het centrum en de kansenzone in de stationsomgeving;  
- Media Park en Arena Park;  
- (verouderde) bedrijventerrein in de spoorzone;  
- (delen van) de bedrijventerreinen Kerkelanden en Havenkwartier;  
- integrale gebiedsontwikkeling Crailo;  
- de ontwikkelingen Anna’s Hoeve en Monnikenberg.  
 
Ruimtelijk afwegingskader 
In aansluiting op de SER-ladder en de duurzaamheidsladder (in ontwerp Rijks structuurvisie) 
worden bij de ruimtelijke inpassing van nieuwe functies achtereenvolgens de volgende 
afwegingen gemaakt:  

1. In welk belang voorziet de ruimtevraag (voor bedrijventerrein, kantoren, 
woningbouw of infrastructuur)? 

2. Kan ruimte worden gevonden door optimaal gebruik te maken van de reeds 
beschikbare ruimte voor de betreffende functie, eventueel door herstructurering? 

3. Kan ruimte worden gevonden door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden 
tot meervoudig ruimtegebruik of door transformatie van ander stedelijke functies? 

Indien het voorgaande onvoldoende solaas biedt, dan komt de optie van uitbreiding van het 
ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen 
goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. De locatie keuze wordt 
afgestemd op de mogelijkheden voor optimale compensatie.  
 
Kwaliteit boven kwantiteit 
Gegeven het grote belang dat wordt gehecht aan de instandhouding van de ons omringende 
natuurgebieden, zal in Hilversum niet snel worden gekozen voor uitbreiding van het stedelijk 
gebied. Dit maakt het nog belangrijker om te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.  
Hilversum beschikt reeds over veel kwaliteit. Deze moet dan ook worden gekoesterd en 
versterkt en zo mogelijk verder worden ontwikkeld.  
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De aanwezige stedenbouwkundige, architectonisch en cultuurhistorische kwaliteiten bieden 
een blijvende toegevoegde waarde aan het woonmilieu en het vestigingsmilieu voor 
bedrijven.  
De Hilversumse woonwijken bieden sterk uiteenlopen woonmilieus met als opvallende 
kwaliteit dat ze elke van hoge kwaliteit zijn, ook als men ze vergelijkt met andere wijken in 
dezelfde categorie, of het nu de villagebieden betreft of de Dudok-wijken of de Hilversumse 
Meent. Eventuele herstructurering en transformaties moeten passen binnen het karakter 
van de betreffende wijk.  
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6. Hoe verder?  
 
Planning 
Fase 2 van de structuurvisie wordt afgesloten met een adviesronde en besluitvorming in de 
gemeenteraad van 9 mei 2012.  
Vervolgens wordt een voorontwerp structuurvisie opgesteld, inclusief een concept 
uitvoeringsprogramma, waarbij de contourennota met bijbehorende adviezen dient als 
richting gevend kader.  
Het voorontwerp wordt volgens de huidige planning door de raad in oktober 2012 
vrijgegeven voor inspraak.  
Alhoewel tijdens het participatietraject een groot aantal reacties is ontvangen, mag niet de 
conclusie worden getrokken dat daarmee kan worden volstaan. Ook is het de vraag of de 
ontvangen reacties in volle breedte representatief zijn. Dit betekent dat in het kader van de 
formele inspraakprocedure opnieuw veel aandacht zal worden geschonken aan de 
informatie en communicatie over het voorontwerp van de structuurvisie (fase 5).  
 
Na verwerking van de inspraakreacties wordt de ontwerp structuurvisie ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad, volgens planning uiterlijk in juni 2013.  
 
Wat mag men van de structuurvisie verwachten c.q. waaraan zal in de structuurvisie 
aandacht worden besteed 
De door de raad volgend jaar vast te stellen structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkelingen van de gemeente alsmede de consequenties hiervan voor het 
te voeren ruimtelijke beleid. De visie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting 
van het (gehele) grondgebied waardoor, in meer algemene zin, duidelijk wordt of bepaalde 
initiatieven daarin passen.  
In deze structuurvisie wordt gekozen om voor het ruimtelijk beleid gebruik te maken van in 
de structuurvisie aangegeven zoneringen en hun onderlinge verbindingen. De hoofdthema’s 
van de zoneringen en de prioriteit voor de uitwerkingen ervan worden in de structuurvisie 
aangegeven.  
Aangezien Hilversum een aantrekkelijke woon- en vestigingsgemeente is, zal het grootste 
knelpunt worden gevormd door een gebrek aan ruimte. Het is simpelweg “te druk” of te wel 
een discrepantie tussen vraag en aanbod van ruimten. Daarom zullen er duidelijke keuzes 
moeten worden gemaakt. 
 
In de structuurvisie zal het gaan om een oriëntatie op lagere termijn (2030) waarbij tevens 
een beschouwing zal worden gewijd aan de (metropool)regio en de verhouding tot, en de 
samenwerking met, de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in en buiten de 
gemeente. 
Bij het formuleren van de te maken keuzes en doelstellingen, waarbij uiteraard ruim gebruik 
zal worden gemaakt van de resultaten van het participatietraject, zal onder meer worden 
geanticipeerd op externe en trendmatige ontwikkelingen.  
In de verschillende paragrafen wordt aandacht besteed en worden keuzes gemaakt 
aangaande thema’s als duurzaamheid, omvang en kwaliteit van de woningvoorraad, over de 
kwaliteit van de woonomgeving in termen van toegankelijkheid, verkeer, parkeren, 
veiligheid en toegankelijkheid (zowel in fysieke, sociale en financiële zin).  
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In het verlengde hiervan gaat het ook over omvang, kwaliteit, diversiteit en spreiding van 
voorzieningen op het gebied van spelen, onderwijs, welzijn, cultuur en sport.  
Ook zullen toekomstige ontwikkelingen worden beschreven over sectoren als zorg, 
volksgezondheid en woondienstencentra, de toename van e-bay, e-learning en e-living en 
over de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.  
 
In het uitvoeringsprogramma, dat onderdeel uitmaakt van de structuurvisie, komen 
uitspraken die gericht zijn op het ruimtegebruik binnen de grenzen van de gemeente, een 
fasering in de tijd, een pragmatisme aanpak op korte termijn en meer visionaire inzichten op 
langere termijn.  
Daarnaast ook over een fundamenteel andere basishouding “ja, tenzij”, de rolneming van de 
gemeente in het publieke domein, de faciliterende en de invulling van de regisserende rol 
van de gemeente.  
Niet alles kan worden dicht getimmerd waardoor geen ruimte meer bestaat om flexibel te 
kunnen reageren op nieuwe en externe ontwikkelingen.  
 
Bij dit alles is de basishouding dat Hilversum geen eiland op zich is, omdat zij onderdeel 
uitmaakt van een grotere functionele en bestuurlijke omgeving. De positie van Hilversum als 
de centrumgemeente van Gooi en Vechtstreek en als onderdeel van de Metropoolregio 
wordt daarin nader uitgewerkt.  
 
Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument. De structuurvisie werkt juridisch 
gezien niet door richting andere overheden. Alleen het vaststellende overheidsorgaan zelf 
wordt door de structuurvisie gebonden. Om goed te kunnen inspelen op nieuwe 
(ruimtelijke) ontwikkelingen is de structuurvisie grotendeels procedure- en vormvrij. Eén 
belangrijke eis is dat een structuurvisie een uitvoeringsparagraaf moet bevatten, en dat de 
visie digitaal uitwisselbaar dient te zijn conform de Praktijkrichtlijn Gemeentelijke 
Structuurvisies. 
 
De structuurvisie heeft zowel intern als extern een politiek-bestuurlijke bindende werking. 
Intern biedt zij een structureel kader voor de werk- en beleidsprocessen die het 
vaststellende orgaan (gemeenteraad) de mogelijkheid geven om het uitvoerende 
bestuursorgaan (het college) binnen dat overheidsniveau te beoordelen. Extern is de 
structuurvisie een communicatief instrument en biedt het een referentiekader voor andere 
overheidsinstanties en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  
 
In de structuurvisie worden integrale beleidsafwegingen gemaakt. Veel (sectorale) 
beleidskeuzes worden binnen de betreffende sector gemaakt. Zo mogelijk worden deze 
overgenomen in de structuurvisie, tenzij sprake is van strijdigheid. Indien strijdigheid pas 
blijkt ná vaststelling van de structuurvisie, dan prevaleert de structuurvisie.  
 
De structuurvisie zal uiteraard worden vormgegeven conform de vernieuwde huisstijl 
“Hilversum Mediastad”, en digitaal beschikbaar zijn; met duidelijk kaartmateriaal (niet te 
gedetailleerd, dus niet op pandniveau), inzichtelijk en consistent, enthousiasmerend en 
uitnodigend worden geschreven.  
 

- o - 
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Bijlage: Wat is een ruimtelijke structuurvisie ? 
 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat de volgende bepaling:  
“De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele 
grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de 
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door 
de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad 
zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.”  
 
De aanwezigheid van een structuurvisie is in maatschappelijk en bestuurlijk opzicht van groot belang.  
Gezien het verplichte karakter van de structuurvisie mogen burgers en bedrijven, maar ook andere 
overheden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties er van uit gaan dat een gemeente een 
structuurvisie heeft. De structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een 
gebied waardoor voor eenieder in algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen 
passen.  
Voor het gemeentelijke bestuur is de structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van 
concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, 
zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het nemen van projectbesluiten, het beschikbaar 
stellen van financiële middelen en het sluiten van bestuursovereenkomsten.  
 
De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de 
hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. De structuurvisie gaat tevens in 
op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.  
 
De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument zonder juridische rechtsgevolgen. De 
gemeenteraad verbindt zichzelf aan de eigen structuurvisie. Teneinde maatwerk mogelijk te maken 
gelden er nauwelijks wettelijke voorschriften over de inhoud, vorm of procedure. De belangrijkste eis 
is, dat een structuurvisie een uitvoeringsparagraaf moet bevatten en dat deze digitaal beschikbaar is.  
 
In het Plan van Aanpak is het product structuurvisie als volgt omschreven:  

• bevat een plankaart met concrete beleidsrichtingen en een uitvoeringprogramma (paragraaf); 
• is een kader op basis waarvan de gemeente de mogelijkheid heeft weloverwogen en goed 

gemotiveerd besluiten te nemen over bijvoorbeeld voorstellen van marktpartijen of andere 
externe partijen; 

• biedt de mogelijkheid om te sturen op gewenste initiatieven of de mogelijkheid deze desgewenst 
uit te lokken;  

• vormt de basis voor afstemming van het gemeentelijke ruimtelijke beleid met dat van het rijk, de 
provincie en regio;  

• vormt de basis voor het uitvoeren van projecten, afspraken, convenanten, subsidies, 
stimuleringsprogramma’s, communicatie en de inzet van normatieve ruimtelijke instrumenten; 

• biedt een basis waarop de inzet van grondbeleidsinstrumentarium kan worden afgewogen; 
• kan grondslag zijn voor de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht ingevolge de Wet 

voorkeursrecht gemeenten;  
• is grond voor bovenwijkse verevening van kosten van ontwikkelingen; 
• geeft ruimtelijke visie en ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente weer. 
 
Overeenkomstig de afspraak in het Gewest Gooi en Vechtstreek worden in de structuurvisie de 
afspraken inzake het “transformatiefonds” overgenomen. Deze hebben betrekking op het handhaven 
van het bestaande areaal bedrijventerrein, dan wel het (financieel) compenseren ingeval van 
transformatie naar een andere functie.  







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


