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Leeswijzer
Deze kenschets vormt het eerste document voor de structuurvisie. Het betreft een beschrijving van de huidige
situatie voor de verschillende beleidssectoren en de ontwikkelingen tot 2030 op basis van vastgesteld beleid en
autonome ontwikkelingen.
In het eerste hoofdstuk wordt in de inleiding beschreven waarom de gemeente Hilversum een structuurvisie maakt
en hoe dit proces er globaal uitziet.
De kenschets is opgebouwd aan de hand van de lagenbenadering, welke staat toegelicht in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van Hilversum in de regio en hoofdstuk 4 geeft een inzicht in de
statistische gegevens rond de inwoners van Hilversum. In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving gegeven van de
ontstaansgeschiedenis van Hilversum en per beleidssector een beschrijving van de situatie anno 2010.
In hoofdstuk 6 worden per beleidsveld de ontwikkelingen tot 2030 beschreven welke voortkomen uit reeds vastgesteld
beleid en/of autonome ontwikkelingen. Bij sectoren waar dit van toepassing is, wordt ook ingezoomd op de
bovenlokale ontwikkelingen.
De ontwikkelingen welke staan beschreven in hoofdstuk 6 brengen een ruimtevraag en soms een ruimteclaim met
zich mee. In hoofdstuk 7 staan per beleidsveld deze ruimtevraag en ruimteclaim benoemd.
In het voorlaatste hoofdstuk 8 worden de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen benoemd voor de
verschillende beleidsvelden. Tot slot wordt in hoofdstuk 9 een slotbeschouwing gegeven waarin wordt voorgesorteerd
op de kernvragen waar in de volgende fase een antwoord op moet worden gegeven.
In de tekst wordt voor verschillende onderwerpen verwezen naar kaartbeelden. Deze kaartbeelden zijn in het
bijlagenboek weergegeven in bijlage 6.
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1 Inleiding
1.1 Wat is een structuurvisie
De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden op 1 juli 2008. De Wro verplicht zowel
gemeente, provincie als rijk tot het opstellen van een structuurvisie. Onder de voormalige Wet op de Ruimtelijke
Ordening was het opstellen van een structuurplan nog vrijwillig.
In de structuurvisie staat welke ruimtelijke ontwikkeling de overheid in de toekomst voorstaat. Initiatieven en
plannen moeten binnen de structuurvisie passen. De provincie Noord-Holland heeft op 21 juni 2010 de provinciale
structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld. De provincie stelt in haar structuurvisie algemene regels vast over
de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand
bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Waar deze regels voor Hilversum
van belang zijn, moet het gemeentelijk beleid aansluiten op de algemene regels uit de provinciale structuurvisie.
Een structuurvisie is geen plan, maar een visie op een hoger abstractieniveau. Het geeft richting aan ontwikkelingen
die wellicht plaatsvinden, zonder dat die al concreet uitgewerkt zijn. De structuurvisie is de basis voor projecten die
de gemeente en andere partijen in gang willen zetten. Specifieke visies voor bepaalde gebieden, ruimtelijke kaders
en bestemmingsplannen volgen uit de structuurvisie. Ook worden mogelijke plannen en projecten getoetst aan de
structuurvisie. De gemeente verplicht zich te handelen naar de structuurvisie, zodat alle partijen weten waar zij aan
toe zijn. In een uitvoeringsparagraaf staat op welke manier de gemeente de visie gaat realiseren.
Een structuurvisie geeft de gemeente ook bevoegdheden op grond van de grondexploitatiewet om bovenplanse
kosten te verevenen. In een overeenkomst over grondexploitatie kunnen alleen bepalingen worden opgenomen over
financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen als daarvoor een basis ligt in een vastgestelde structuurvisie.
Met een structuurvisie als integraal ruimtelijk beleidskader kan de gemeente Hilversum zich tevens steviger
positioneren bij ruimtelijke vraagstukken op bovenlokaal en regionaal niveau. Na vaststelling van de structuurvisie
vervangt deze de bestaande toekomstvisie Hilversum 2015.
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1.2 Waarom maken we een structuurvisie
Het is belangrijk dat de gemeente een samenhangende visie heeft op het ruimtegebruik van Hilversum. Het opstellen
van een structuurvisie biedt de mogelijkheid bestaande sectorale beleidsnota’s in samenhang te brengen en ruimtelijk
te vertalen, ook in volumes en hoogte. Dit is tot op heden nog niet eerder gebeurd in Hilversum met als gevolg dat
ambities en beschikbare ruimte voor realisering van deze ambities regelmatig conflicteren. Voorbeelden hiervan zijn
de wens voor vestiging van scholen voor speciaal onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en het creëren van
ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Nadat het bestaande beleid in samenhang is gebracht, zal de vraag beantwoord
moeten worden hoe om te gaan met eventuele conflicterende belangen en beschikbare ruimte voor de toekomst voor
Hilversum. De Structuurvisie 2030 geeft het antwoord op die vraag. Het geeft duidelijkheid aan bewoners en andere
belanghebbenden over de ruimtelijke indeling die de gemeente Hilversum nastreeft.

1.3 De opgave
De opgave bestaat uit het opstellen van een structuurvisie voor de gemeente Hilversum, waarbij op basis van de
inventarisatie en analyse van de bestaande situatie, maatschappelijke trends en het vigerende beleid uitgangspunten
zijn geformuleerd voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij zijn de verschillende waarden en belangen
verbonden en afgewogen. De structuurvisie geeft een streefbeeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
voor een periode tot 2020 met een doorkijk naar 2030 en doet daartoe uitspraken op alle fronten voor zover deze
ruimtelijk relevant zijn.
Het proces om te komen tot een structuurvisie bestaat uit een aantal fasen. De eerste fase betreft het beschrijven van
de huidige situatie, anno 2010, de verwachte ontwikkelingen tot 2020 en 2030, op basis van reeds vastgesteld beleid
en autonome ontwikkelingen. Uit deze inventarisatie worden de sterktes, zwaktes en de kansen en bedreigingen
geformuleerd en blijkt welke ruimteclaim er vanuit de verschillende sectoren ligt tot 2030. In de tweede fase, de
toekomstvisie, vormt de uitkomst van de eerste fase het startpunt van de toekomstvisie. Waar willen we naar toe,
wat vinden we als Hilversum belangrijk, welke ontwikkelingen willen we stimuleren en welke ontwikkelingen
willen we juist terugdringen? In de tweede fase is er ruimte om te dromen over de toekomst van Hilversum. Deze
dromen worden vertaald in een toekomstvisie. In de derde fase wordt de toekomstvisie ruimtelijk vertaald in een
structuurvisie met bijbehorend uitvoeringsparagraaf.
Deze kenschets vormt het eindproduct van de eerste fase. Het bevat een inventarisatie van de huidige situatie, een
overzicht van de ruimteclaims van de verschillende beleidssectoren en een inzicht in kansen en knelpunten voor de
toekomst.
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2 Hilversum in lagen
2.1 Lagenbenadering
Voor het opbouwen van de toekomstvisie is het nodig een duidelijk beeld te hebben van Hilversum anno 2010: hoe
is Hilversum opgebouwd, hoe is dat zo gekomen, welke kwaliteiten kent Hilversum, en op welke wijze kunnen deze
kwaliteiten worden benut. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de lagenbenadering. Bij de lagenbenadering wordt de
ruimte overwegend opgedeeld in drie lagen: de ondergrond (bodem, water, ecologie en cultuurhistorie), netwerken,
en de occupatie (het ruimtegebruik). Voor de structuurvisie van Hilversum is er voor gekozen om de derde laag
(occupatie) onder te verdelen in twee sublagen, fysiek ruimtelijk en programmatisch.

1. Ondergrond /Onderlegger (bodem, archeologie, landschap en water)
Dit is het samenspel van water, bodem, archeologie, landschap en natuur. Deze laag vormt de natuurlijke basis voor
alle ruimtelijke ontwikkelingen. Kenmerkend is dat veranderingen zich traag (gedurende eeuwen) ontwikkelen.

2. Netwerken (infrastructuur, groen/natuur- en watersystemen)
Het systeem van wegen, natuurlijke netwerken, spoorlijnen en andere verbindingen vormen deze laag.
Veranderingen in deze laag voltrekken zich op middellange termijn (ongeveer 50-150 jaar).

3. Occupatie
- Occupatie: stedenbouw, cultuurhistorie en openbare ruimte
- Programmatisch: wonen, werken, voorzieningen.
De occupatielaag is opgebouwd uit de verdeling van woon-, werk-, recreatie-, landbouwgebieden en andere vormen
van menselijk grondgebruik. Deze laag kenmerkt zich door relatief snelle veranderingen van patronen (30-50 jaar).
Het landschap in het gebied is het resultaat van alle lagen samen. De lagenbenadering als planningsmethodiek
houdt in dat de onderliggende lagen een sturende rol vervullen voor de bovenliggende. Dit betekent dat bij het
maken van occupatiekeuzes (of gebruikswijze, gebruiksvorm), zoals de locatie van nieuwe woon- en werkgebieden,
de ondergrond met al z’n sublagen de belangrijkste ordenende en sturende factor vormt. Daarnaast speelt ook het
optimaal gebruik maken van het bestaande verkeersnetwerk expliciet een rol in de ruimtelijke planvorming.
Figuur 1 Lagenbenadering

Bron: www.ruimtexmilieu.nl
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3 Hilversum in perspectief
Bij het formuleren van een visie op gemeentelijk niveau speelt ook de positie van Hilversum in de regio, de
provincie en daarbuiten een rol. De ambities die op de verschillende geografische niveaus zijn vastgelegd in
beleidsdocumenten, beïnvloeden het beleid en de ontwikkelingen van Hilversum. De relevante aspecten uit de
beleidsnota’s van rijks-, provinciaal en regionaal niveau zijn in de bijlage bij elkaar gebracht. Hieronder wordt de
positie van Hilversum in de regio omschreven.

3.1 Hilversum in de regio
Hilversum maakt onderdeel uit van de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen deze regio wonen 240.000 mensen. Met
ruim 84.000 inwoners, is Hilversum de grootste kern.
Als grootste kern heeft Hilversum in sociaal en economisch opzicht een centrumpositie. Hilversum en Huizen zijn
voor de regio Gooi en Vechtstreek grote gemeenten, met een grote sociale woningvoorraad. De voorraad is in deze
gemeenten meer gedifferentieerd dan in de rest van de regio, waardoor mensen met een (sub)modaal inkomen
hier relatief meer kansen op de woningmarkt hebben dan in de omringende gemeenten. Hilversum neemt als
centrumgemeente een groot deel van de woningbouwproductie van de regio voor haar rekening.
Naast een centrumfunctie op het gebied van wonen, is in Hilversum tevens de grootste concentratie te vinden
van bedrijven, zorg, onderwijs, winkels en uitgaansgelegenheden. Binnen de regio geldt Hilversum als centraal
winkelgebied. Het heeft een veelzijdig en hoogwaardig kernwinkelapparaat dat in combinatie met aanwezige
horecavoorzieningen en voorzieningen in de sfeer van amusement en cultuur in de regio van grote betekenis is.
Daarnaast herbergt Hilversum voorzieningen op het gebied van onderwijs, (sociaal-medische) zorg, welzijn en
hulpverlening die passen bij het karakter van een stad met een centrumfunctie. Op het gebied van zorg zijn het
ziekenhuis en landgoed zonnestraal belangrijke regionale voorzieningen.
Hilversum ligt in de provincie Noord- Holland. Het provinciaal ruimtelijk beleid en de ambities voor de toekomst zijn
vastgelegd in de Provinciale structuurvisie Noord-Holland 2040. De provincie Noord Holland streeft ernaar een mooie,
veelzijdige en internationaal concurrerende provincie te blijven door het formuleren van ambities op gebied van:
1. Klimaat bestendigheid: Ruimte reserveren voor het opwekken en distribueren van grootschalige duurzame
energie. Stimuleren van kleinschalige vormen van duurzame energie zoals de benutting van restwarmte en de
vergisting van biomassa. Stimuleren van warmte-koude opslag.
2. Ruimtelijke kwaliteit: Het optimaal gebruiken van (cultuur)landschappen door hun kenmerken te koesteren en te
benutten bij nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkeling van een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden.
3. Duurzaam ruimtegebruik: In de provinciale structuurvisie worden vier voor Hilversum relevante speerpunten
genoemd op het gebied van duurzaam ruimtegebruik:
A. Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten
B. Behoud en ontwikkeling van verkeer- en vervoersnetwerken
C. Voldoende en op behoefte aansluitende huisvesting
D. Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme
Hilversum ligt centraal binnen de driehoek Amsterdam, Almere Utrecht. Zij heeft hierdoor met de invloedssfeer van
diverse regio’s te maken. Daarom is Hilversum vertegenwoordigd in overlegstructuren die verder strekken dan de
regio Gooi en Vechtstreek.

Metropoolregio Amsterdam
Zo maakt Hilversum deel uit van de Metropoolregio Amsterdam. De ‘Metropoolregio Amsterdam’ is het unieke
informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad.
Hilversum vertegenwoordigt de regio Gooi en Vechtstreek in de bestuurlijke kerngroep. De ambitie en visie binnen de
metropoolregio is de versterking van de concurrentiepositie, nationaal en internationaal. Om in de Europese top mee
te kunnen blijven spelen, is de gezamenlijke ambitie gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam
leef- en woonmilieu voor bedrijven, bewoners en bezoekers, nu en straks. De woningbouwambitie is vastgelegd in het
‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe
woningen worden twee sporen gevolgd: een concentratie op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere-Lelystad en
het verdichten van bestaand stedelijk gebied. Deze strategische keuze vergroot het draagvlak voor openbaar vervoer
en grootstedelijke voorzieningen, terwijl tegelijkertijd de waardevolle landschappen in tact blijven. Op economisch
gebied is de ambitie om de metropoolregio te positioneren als belangrijke motor van de Nederlandse economie en
de metropoolregio te profileren op twee specifieke aspecten: diversiteit en duurzaamheid. Bij de ontwikkeling wordt
vastgehouden aan de ruimtelijke principes van bundeling, intensivering en diversiteit.
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Almere
Almere moet in de periode 2010-2030 groeien met 60.000 woningen. Deze groei is noodzakelijk om te voorzien in de
woningbehoefte van de Noordvleugel. In de komende jaren zullen keuzes worden gemaakt over hoe en waar Almere
het best kan uitbreiden.
Rijk en regio hebben de ambitie om een drievoudige schaalsprong te realiseren voor natuur en water (groen-blauw),
de bereikbaarheid en de verstedelijking. Voor het groen-blauwe systeem willen de partijen waardevolle landschappen,
vitale natuurgebieden en grote wateren met elkaar verbinden, zodat er een groen-blauwe delta ontstaat in de directe
omgeving van de stad. Ook ambiëren de partijen een sprong in de bereikbaarheid van Almere. Bewoners van
Almere moeten zich comfortabel en snel kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet
voldoende kwaliteit en capaciteit bieden, zodat het een goed alternatief is voor de auto. Bij verstedelijking wordt
ingezet op een kwaliteitsverbetering van sociale en culturele voorzieningen en onderwijsvoorzieningen. Meer variatie
in woonvormen en een aantrekkelijke openbare ruimte dragen ook bij aan de kwaliteit van leven in Almere.
Tot 2030 zal de stad verdubbelen met 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Deze groei draagt
bij aan de economische ontwikkeling van de noordelijke Randstad en het ecologisch herstel van het Markermeer en
IJmeer. In de Schaalsprong groeit Almere door naar 350.000 inwoners in 2030. Dat betekent niet alleen de bouw van
60.000 woningen en ontwikkeling van 100.000 arbeidsplaatsen, maar ook dat Almere een andere stad gaat worden;
completer en met een sterkere eigen identiteit.

Utrecht
Hilversum grenst aan de regio Utrecht. Daarom neemt zij deel aan het samenwerkingsverband NV Utrecht. Het
samenwerkingsverband NV Utrecht fungeert als een vrijwillige bestuurlijke samenwerking op het gebied van
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economische ontwikkeling. Deelnemers zijn bestuurders van de
provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de stadsregio Utrecht (BRU), de regio Amersfoort
en Gewest Gooi en Vechtstreek. De ontwikkelingsvisie van NV Utrecht is gericht op het optimaal benutten van
het huidige bebouwde gebied voor nieuwe woningbouw, het waar mogelijk met elkaar mengen van de functies
wonen en werken, en het creëren van voldoende recreatieaanbod in en rondom de steden. Verder wordt in de
ontwikkelingsvisie voorgesteld een spoorverbinding tussen Almere via Hilversum naar Utrecht aan te leggen. In de
bijlage staat een korte beschrijving van de ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030.
De te kiezen ontwikkelingsrichting voor Hilversum voor de toekomst heeft een sterke relatie met de hierboven
beschreven regionale en bovenregionale visies en ambities. Ruimtelijke ontwikkelingen in de omliggende regio’s
kunnen van complementaire dan wel concurrerende aard zijn en hebben invloed op mogelijkheden en het succes
van ontwikkelmogelijkheden van Hilversum. In hoofdstuk 6 wordt daar waar relevant bij de verschillende thema’s
kort ingegaan op bovenlokale ontwikkelingen. Daarnaast is in de SWOT analyse mogelijk effecten van deze
ontwikkelingen voor Hilversum aangegeven.
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4 Wie is de Hilversummer?
4.1 Bevolkingsopbouw
Met 103.434 inwoners was het inwonertal van Hilversum in het jaar 1964 op zijn hoogtepunt. Vanaf haar ontstaan als
zelfstandige gemeente in 1424 groeide het inwonertal van Hilversum tot ongeveer 6.600 in 1870. Pas na de aansluiting
op het spoorwegnet in 1874 begon een bloeiperiode en groeide de bevolking gestaag door in omvang. Van geïsoleerd
heidedorp waar de bevolking in zijn levensonderhoud voorzag met landbouw en kleinschalige nijverheid ontwikkelde
Hilversum zich eerst tot forensendorp en vanaf de tweede wereldoorlog tot werkgemeente. In 2010 heeft Hilversum
84.000 inwoners en is daarmee de grootste gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek.
Op grond van een prognose volgens “natuurlijke groei” van 2009 wordt verwacht, dat het inwoneraantal van
Hilversum de komende periode zal stijgen tot bijna 86.000 in het jaar 2020. Uitgaande van natuurlijke groei (geboorte
en sterfte) zal het inwonerstal na 2020 licht afnemen. Dit wordt veroorzaakt door een hoger sterftecijfer veroorzaakt
door vergrijzing. Afhankelijk van de mate, waarin diverse woningbouwplannen in Hilversum al dan niet worden
gerealiseerd in de prognoseperiode, kan de prognose hoger of lager uitvallen.
Figuur 2 Ontwikkeling inwoneraantal Hilversum
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Bron: Gemeentelijke monitor 2009

Wat betreft vergrijzing loopt Hilversum voorop bij ontwikkelingen die zich in heel Nederland en daarbuiten afspelen.
Het percentage Hilversumse 65-plussers (17,8% in 2009) is de laatste jaren nagenoeg stabiel. Het percentage
ligt boven het overeenkomstige (stijgende) landelijk percentage (15,0% per 1 januari 2009).1 Vanaf 2025 zal de
leeftijdsopbouw van Hilversum vergelijkbaar zijn met het gemiddelde van Nederland.
Op 1 januari 2009 waren er circa 39.900 particuliere huishoudens in Hilversum. Daarnaast wonen ruim 1.300
Hilversummers in de institutionele huishoudens (in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen).
In 2009 bestond 4% van de Hilversumse particuliere huishoudens uit éénpersoons huishoudens. Het gemiddeld
aantal personen per particulier huishouden bedroeg in 2009: 2,04.2

4.2 Verhuisbewegingen
Door sociaal maatschappelijke ontwikkelingen midden jaren zestig nam de druk op de woningmarkt toe. Jongeren
wilden eerder en ouderen langer zelfstandig wonen. Zo ontstonden steeds meer en steeds kleinere huishoudens,
hetgeen nog eens versterkt werd door het dalende geboortecijfer en meer echtscheidingen. In de jaren ’80 vertrokken
er nog bijna twee keer zoveel Hilversummers naar elders in de regio dan dat er zich inwoners uit de Gooi en
Vechtstreek vestigden (zie ook bijlage 2 tabel verhuisbewegingen). Vanaf de jaren ’90 stabiliseerde de daling van
het aantal inwoners en begin deze eeuw sloeg het om in een licht groei. Tegenwoordig is het vertrekoverschot zelfs
omgeslagen in een (licht) vestigingsoverschot. De grootste verhuisbewegingen van en naar Hilversum spelen zich
(binnen de regio) af met Bussum en Huizen en (buiten de regio) met Amsterdam, Utrecht en vooral ‘de rest van
Nederland en daarbuiten’. Per saldo vertrekken er nog inwoners naar Huizen, Almere en Amersfoort en vestigen er in
Hilversum inwoners uit Amsterdam, Utrecht en van verder weg.

1
2

Bron: Gemeentelijke monitor 2009
Bron: Gemeentelijke monitor 2009
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4.3 Werkgelegenheid en beroepsbevolking
De werkgelegenheid in Hilversum bedroeg in de afgelopen jaren bijna 50.000 arbeidsplaatsen. Het aantal bedrijven/
instellingen met werkzame personen steeg in de afgelopen jaren.
De omvang van de werkgelegenheid in Hilversum overtreft de omvang van de Hilversumse beroepsbevolking (in
2009 bijna 43.000 personen)3. De creatieve industrie bestaat uit de sectoren “media en entertainment”, “creatieve
zakelijke dienstverlening” en “kunsten” en omvat circa 27% van de Hilversumse werkgelegenheid. Dat betreft circa
13.000 banen4. De multimediasector vormt de belangrijkste economische sector voor Hilversum. De zorgsector is met
8300 werknemers de op een na belangrijkste werkgever van de stad. De werkgelegenheid is de afgelopen tien jaar
sterk gegroeid (toename van 3300 banen) en is de snelst groeiende bedrijfstak over de laatste 10 jaar.5
Tabel 2 Werkgelegenheid in Hilversum

Werkgelegenheid
in de creatieve industrie
in de multimediasector

Tabel 3 Kengetallen Hilversum
Kengetallen Hilversum (afgerond op 100-tallen)

2003

2007

2008

2009

11.082

13.143

13.324

13.006

8838

9.576

9.658

9.378

2003

2007

2008

2009

6.400

6.500

6.800

7.000

Werkgelegenheid/aantal werkzame personen (bron: LISA)

47.700

48.500

49.600

49.700

Aantal inwoners van 18 jaar en ouder (bron: CBS)

67.100

66.700

66.800

67.300

Beroepsbevolking 18 jaar en ouder (bron: Omnibusenquête)

42.000

42.300

42.300

42.900

waarvan werkzaam in Hilversum (bron: Omnibusenquête)

19.400

17.900

18.000

18.200

waarvan werkzaam buiten Hilversum (bron: Omnibusenquête)

19.800

22.400

22.100

21.300

2.800

2.000

2.200

3.400

Aantal bedrijven/instellingen met werkzame personen (bron: LISA)

waarvan niet-werkzaam (bron: Omnibusenquête)
Werkloosheidspercentage

6,7%

4,7%

5,2%

7,9%

Uitgaande pendel (woonachtig in, werkzaam buiten Hilversum)

19.800

22.400

22.100

21.300

Inkomende pendel (woonachtig buiten, werkzaam in Hilversum)

27.900

30.600

31.600

31.400

Totaal pendelbewegingen

47.700

53.000

53.700

52.700 5

Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking neemt in Hilversum tot 2020 af van 60,3% naar 57,3% van de
totale bevolking. Omdat de participatiegraad van ouderen en vrouwen toe zal nemen, blijft de omvang van de
beroepsbevolking naar verwachting ongeveer gelijk aan 2006: circa 38.000. 6

4.4 Opleidingsniveau
Het gemiddeld opleidingsniveau van de Hilversumse beroepsbevolking ligt boven het landelijk gemiddelde getuige
onderstaande grafiek.
Figuur 3 Opleidingsniveau beroepsbevolking Hilversum en Nederland (in %)
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Bron: Monitor 2009
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Lisa, 2006
Het verschil tussen deze pendel en het genoemd aantal voertuigen van 80.000 in de paragraaf verkeer, zowel in als uitgaand, wordt veroorzaakt
door het feit dat bij bovenstaande pendel uitgegaan wordt van personen, terwijl bij de tellingen er voertuigen op één dag worden geteld. Dit
kunnen auto´s zijn die meerdere malen de stad in/uit gaan of doorgaand verkeer wat Hilversum enkel passeert.
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De bedrijfsterreinen in Hilversum huisvesten veel bedrijven die werkgelegenheid bieden aan de beroepsbevolking
van Hilversum. Met name lager geschoolde vinden werk binnen de bedrijven in Hilversum.

4.5 Inkomen
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens in Hilversum ligt ten opzichte van het gewest Gooi
en Vechtstreek aanzienlijk lager, maar ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Figuur 4 Gemiddeld besteedbaar inkomen particuliere huishoudens
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Bron: CBS Regionale inkomensverdeling

De inkomensopbouw in Hilversum is vergelijkbaar met die van Nederland. Wel heeft Hilversum naar verhouding iets
minder middeninkomens en iets meer hoogste inkomensgroepen.
Tabel 4 Inkomensverdeling huishoudens 2006

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2006
Onderwerpen

Aantal huishoudens (in %)

Aantal huishoudens (in %)

Regio’s

Nederland

Hilversum

Inkomensverdeling

%

%

Totaal huishouden

100

100

1e 10%-groep; minder dan 11 700 euro

10

10

2e-4e 10%-groep; 11 700 tot 21 900 euro

30

31

5e-8e 10%-groep; 21 900 tot 41 600 euro

40

37

9e-10e 10%-groep; meer dan 41 600 euro

20

22

Bron: CBS, 2010
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5 Hilversum van vroeger tot nu
Het denken over Hilversum in 2030 start niet blanco. De gemeente heeft een historische ontwikkeling doorgemaakt
en een bestaande structuur. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de drie lagen (onderlegger, netwerken en
occupatie) een beschrijving gegeven van Hilversum anno 2010. Hierbij wordt ook kort de ontstaansgeschiedenis van
Hilversum weergegeven.

5.1 Onderlegger
Hilversum is ontstaan op de rand van het glooiende stuwwallenlandschap van de Heuvelrug7 vlakbij de overgang
naar het laagveenlandschap van de Vechtstreek. De basis voor de Gooise stuwwal werd gelegd in de voorlaatste
ijstijd8 (zie kaartbijlage bodemopbouw). Natuurlijke factoren en menselijk handelen hebben de bodemvorming
sterk beïnvloed. Daarom bestaat er verband tussen de occupatiegeschiedenis en de bodemopbouw. De sporen van
landschapsontwikkeling en bewoning liggen vooral onzichtbaar in de bodem. Hilversum beschikt echter ook over
de unieke, in het landschap zichtbare, grafheuvels. Het dorp Hilversum is vroegmiddeleeuws. Hilversum heeft
overwegend een hoge tot middelhoge archeologische verwachting 9, archeologische monumenten, terreinen van
archeologische waarde en verschillende gebieden met vondstconcentraties.10 Dit betekent dat er een (middel)hoge
verwachting is op het aantreffen van archeologisch erfgoed in de bodem en dat Hilversum terreinen van bekende
archeologische waarden bezit. Een groot deel van het landschap rond Hilversum is nog intact, niet veranderd door
menselijk handelen. Deze gronden zijn benoemd tot aardkundige monumenten (zie kaartbijlage Aardkundige
monumenten rond Hilversum).
Vanaf het midden van de zesde eeuw is er sprake van hernieuwde intensivering van bewoning, agrarische expansie
en bevolkingsgroei. In de negende eeuw ontstaat Hilversum op de permanente plek op de Kerkbrink. Van oorsprong
is Hilversum net als de andere Gooise dorpen een agrarisch brinkdorp, omringd door kleinschalig akkerland (engen)
en woeste gronden (heide en stuifzand). Op de lagere vochtige veengronden ten westen van de Heuvelrug lagen
weidegronden (meenten) waar het vee graasde. Het landschap van heide en stuifzanden ontstond door (over-)
begrazing door schapen op arme droge zandgrond.
Vanaf 1850 ontwikkelde Hilversum zich sterk als satelliet- en tuinstad onder de rook van Amsterdam. Daarmee
verdween geleidelijk het akkerareaal onder bebouwing, waaronder de sporen van oudere landschapsinrichting
aanwezig zullen zijn.
Na de Eerste Wereldoorlog kan gesproken worden van grootschalige industriële activiteiten11, met als gevolg dat grote
delen van de bodem verontreinigd zijn door het gebruik als werkplaatsen, stortplaatsen en vloeivelden. Daarnaast is
ook het grondwater ernstig aangetast door vervuilingen. Dit heeft er toe geleid dat het grondwater onder de gemeente
Hilversum over het algemeen van slechte kwaliteit is. Pas na de Tweede Wereldoorlog is gestuurd op niet vervuilende
werkgelegenheid. Momenteel zijn de grote bodemsaneringlocaties het voormalige gasfabrieksterrein (Regev) en
gebied Anna’s Hoeve (een stortlocatie).
Met uitzondering van de in de 19e eeuw gegraven Oude Haven was in Hilversum geen open water aanwezig.
Daarom heeft Hilversum vanaf het eerste begin (1900) stadsriolering gehad waarop de stad regen (afval)water kon
lozen. Het afvalwater werd geloosd buiten Hilversum, naar op de hei aangelegde vloeivelden. Rond 1940 ontstonden
de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) waar het afvalwater wordt gezuiverd. Hemelwater werd afgevoerd
naar gegraven stadsvijvers (zie kaartbijlage hemelwaterafvoer). In sommige wijken (zoals ’Over het Spoor’en de
’Bloemenbuurt’) is er sprake van een gemengd riool. Hier komt het hemelwater en het vuilwater samen in één
stelsel, en wordt afgevoerd naar de RWZI. Sinds de jaren zeventig wordt deze oude riolering planmatig vervangen.
In een groot deel van Hilversum zit het grondwater meer dan 5 meter onder maaiveld, bij de wijk Trompenberg zelfs
meer dan 20 meter (zie kaartbijlage grondwaterstandsdieptekaart). De hoogte van het grondwater is direct afhankelijk
van de jaarlijkse (effectieve) neerslag. Hierdoor kan de grondwaterstand door het jaar heen meters fluctueren. In
zuidoost Hilversum zijn de extremen het grootst.
Het grondwater in Hilversum kent grote vervuilingen uit het verleden. Nabij de drinkwaterwinputten ten
7
8
9
10
11

14

Relatie met landschap/groen en aardkundige monumenten en aardkundig waardevolle gebieden, vanwege landschapsontwikkeling en gaafheid
bodemopbouw.
Zie voor een beschrijving van de landschapsontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis de Beleidsnota Archeologie (bijlagen).
Hilversum kende een intensieve bewoning en gebruik, waardoor erfgoed dicht op elkaar ligt en er een grote kans bestaat om erfgoed in de
ondergrond te vinden.
Zie kaart en toelichting archeologische monumenten en terreinen van archeologische waarde.
galvanische bedrijven, haardenfabrieken, elektromechanische componenten-productie, carrosseriebouw, kolenopslagen, chemische industrieën,
weverijen en chemische wasserijen
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noordoosten van Hilversum wordt het toestromend verontreinigde grondwater sinds 1975 afgevangen en na zuivering
geloosd via het openbaar hemelwaterriool op de Lorentzvijver. In het intrekgebied rondom de winputten zijn
milieubeschermingsgebieden van kracht. Een deel van de bebouwde kom in Hilversum-oost ligt hierbinnen (zie
kaartbijlage grondwaterbeschermingsgebieden).
		

5.2 Netwerken
5.2.1

Verkeersnetwerken

De wegen in Hilversum zijn grotendeels ontstaan als route voor de schaapskuddes. Praktisch alle straten, inclusief de
hoofdstraten, in Hilversum zijn daarom van beperkte breedte. De introductie van het gemotoriseerde voertuig (auto)
en het massale gebruik hiervan na de Tweede Wereldoorlog hadden tot gevolg dat het verkeersnetwerk ongeschikt
werd voor een snelle en veilige afwikkeling van het verkeer op deze wegen.
Figuur 9 Aantal personenauto’s12 per huishouden
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Bron: Omnibusenquete Hilversum

In de afgelopen veertig jaar is de mobiliteit in Nederland (door bevolkingsgroei, welvaartsstijging, scheiding van
wonen en werken en culturele factoren) explosief gegroeid. In deze periode is het aantal auto’s in Nederland
vertienvoudigd van 600.000 naar ruim 6,5 mln. exemplaren. In de afgelopen tien jaar is het Hilversumse
autobezit met bijna 25% gegroeid (van 0,86 auto per huishouden in 2000 naar 1,06 auto per huishouden in 2010)13.
Het aantal verreden kilometers is in de afgelopen 40 jaar landelijk toegenomen van gemiddeld 2.300 naar 12.000
kilometer per persoon per jaar14. Ook de Hilversummer verplaatst zich steeds vaker en steeds verder. Het aantal
ritten en de afstand van deze ritten is de afgelopen tien jaar explosief gegroeid.
De gemeente Hilversum heeft de afgelopen tien jaar daarom fors geïnvesteerd om de groei van het gemotoriseerde
verkeer in goede banen te leiden en het gebruik van openbaarvervoer en fiets fors te stimuleren. Met het Plan Wegen
uit 1996 (en in 1999 de ‘update’ Verder met Wegen) en het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o.(IBP, 2005),
is het wegennet van Hilversum in het jaar 2012 totaal heringericht15. De ingaande en uitgaande pendel is al jaren in
balans. Gemiddeld gaan er dagelijks ruim 80.000 voertuigen Hilversum zowel in als uit. De buitenring is daarbij met
gemiddeld 20.000 voertuigen per etmaal het drukst bereden.
Naast een wegennetwerk kan er ook gesproken worden over een fietsnetwerk. Het zogenoemde rondje Hilversum
is een fietsnetwerk rond de stad van in totaal 21 kilometer lang. Momenteel is slechts een deel van dit netwerk
gerealiseerd.
Hilversum wordt doorsneden door de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Vanaf station Hilversum loopt er eveneens een
spoorlijn naar Amersfoort. In totaal kent Hilversum drie stations: Noord, Hilversum en Sportpark. Ter stimulering van
het openbaar vervoer is in de afgelopen jaren het aantal stops op zowel station Noord als station Sportpark verdubbeld
en is na een afwezigheid van méér dan 10 jaar recent de intercity terug op station Hilversum.

12
13
14
15

het gaat hier om personenauto’s, hier zijn bedrijfsauto’s en leaseauto’s niet in meegenomen
Ombinus-enquête Hilversum
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), uitgave ‘Mobiel in de tijd’
Zo zijn er langs hoofdverkeerswegen vrijliggende veilige fietsvoorzieningen aangelegd, zijn verreweg de meeste woonwijken ingericht als
verblijfsgebied (30km/h-gebied) en zijn alle cruciale kruispunten op zowel de buitenring, centrumring als de radialen heringericht teneinde de
capaciteit te vergroten.
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Ten zuiden van Hilversum bevindt zich vliegveld Hilversum. Het vliegveld wordt gebruikt voor sportvliegers en
bestaat uit drie grasbanen.

5.2.2

Natuurlijke netwerken

Naast verkeersnetwerken kent Hilversum ook natuurlijke netwerken. Ongeveer de helft van de oppervlakte van de
gemeente bestaat uit natuurgebied met bijzondere natuurwaarden en een intensief medegebruik voor recreatie (zie
ook paragraaf sport en recreatie). Er zijn verschillende typen natuurlijke netwerken.

Ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur (EHS) is het nationale netwerk van natuurgebieden. Doel van de EHS is om alle
gebieden binnen de EHS planologisch te beschermen als natuurgebied en te ontwikkelen door middel van aankoop
en beheer door natuurbeheerorganisaties of door agrarisch/particulier natuurbeheer. De begrenzing van de EHS is
door rijk en provincie opgelegd. Ontwikkelingen zijn binnen de EHS alleen mogelijk als deze worden gecompenseerd.
De natuurgebieden rondom Hilversum vallen vrijwel allemaal binnen de EHS. In totaal is binnen de gemeentegrens
van Hilversum 2.195 ha als EHS begrensd, waarvan het overgrote deel reeds planologisch beschermd is als
natuurgebied (zie kaartbijlage EHS).

Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is het netwerk van Europese natuurgebieden (zie kaartbijlage Natura 2000 gebieden). Dit netwerk
moet zorgen voor behoud en herstel van biodiversiteit binnen Europa. Binnen de Natura 2000 gebieden gelden
instandhoudingsdoelen voor bepaalde ecosystemen of soorten planten/dieren. Binnen Hilversum is 182 ha Natura
2000 gebied aangewezen waarbinnen ontwikkelingen alleen mogen plaatsvinden als kan worden aangetoond dat deze
geen negatieve invloed hebben op de natuurwaarden.

Beschermde natuurmonumenten
Beschermde natuurmonumenten zijn natuurgebieden met bijzondere waarden, die door nationale wetgeving zijn
beschermd. Voor ingrepen in of in de nabijheid van een beschermd natuurmonument moet worden aangetoond
dat deze de bijzondere waarden niet aantasten. Alleen bij ingrepen met een groot openbaar belang, waarvoor geen
alternatieven mogelijk zijn kan een vergunning worden verleend (zie kaartbijlage beschermde natuurmonumenten).
In Hilversum zijn de meeste natuurgebieden in beheer bij/en eigendom van het Goois Natuurreservaat (1434 ha)
en Natuurmonumenten (503 ha), waardoor ze duurzaam zijn beschermd. Ontwikkelingen kunnen immers alleen
plaatsvinden met instemming van de eigenaar of na aankoop/onteigening. Hilversum heeft tot op heden actief
bijgedragen aan het privaatrechtelijk beschermen van natuurgebieden door grondverkopen aan met name het Goois
Natuurreservaat (GNR). GNR beschermt de natuur en stelt deze waar mogelijk open voor publiek. Het behoud
16
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van waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed staan hierbij centraal. In samenwerking
met andere natuurbeheerorganisaties werkt het GNR aan het vergroten van de ecologische en landschappelijke
samenhang van de Heuvelrug en aan de verbindingen met omliggende gebieden

Rijksbufferzones
Het rijksbeleid kent sinds sinds 1958 rijksbufferzones. Deze bufferzones moeten voorkomen dat steden aan elkaar
groeien op plekken waar bijzondere open landschappen te vinden zijn. Daarnaast bieden ze mensen een plek
om te recreëren. De Nota Ruimte (2004) is het uitgangspunt van het huidige rijksbufferzonebeleid. Grootschalige
bouwprojecten zijn in de rijksbufferzones niet toegestaan en bij overige ontwikkelingen is het uitgangspunt dat het
landschap open en groen blijft. Recreatie wordt binnen de Rijksbufferzones gestimuleerd door middel van subsidies.

Nationale landschappen
In de Nota Ruimte worden ook twintig Nationale Landschappen benoemd. Dit zijn typisch Nederlandse landschappen,
met unieke combinaties van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. De status ‘Nationaal Landschap’ houdt in
dat het rijk en andere overheden extra aandacht geven aan deze gebieden en dat er op rijksniveau extra financiële
middelen voor worden vrijgemaakt. Met dat geld moeten de kernkwaliteiten van de gebieden behouden en
versterkt worden, zodat de regionale verschillen blijven bestaan. Inzet is het behouden en ontwikkelen van natuur
en natuurgerichte recreatie. Er mag in Nationale Landschappen wel worden gebouwd, maar alleen voor de eigen
bevolkingsgroei. Voor Hilversum zijn twee nationale landschappen van belang: Het Groene Hart en De Nieuwe
Hollandse Waterlinie.

Heel de Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi vormen samen Heel de Heuvelrug, na de Veluwe het grootste aaneengesloten
bosgebied van Nederland. Regionale partijen maken zich sterk voor het herstel en versterken van de eenheid,
kwaliteit en uitstraling van Heel de Heuvelrug. Dit heeft geleid tot deze gebiedsvisie Heel de Heuvelrug: Ontdek
het Palet! Om de ambitie van een samenhangende eenheid, zowel voor mens als natuur waar te maken is een
drietal speerpunten benoemd voor de ontwikkeling van het gebied in de komende jaren: verbinden, onderscheiden
en ontdekken. Provincie Noord-Holland en Utrecht, alle natuurbeheerorganisaties op de Heuvelrug en alle Gooise
gemeenten hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend. De visie wordt de komende jaren vertaald in een
uitvoeringsprogramma met concrete op uitvoering gerichte projecten.

5.2.3

Watersystemen

Een derde netwerk betreft de watersystemen in Hilversum. Hilversum heeft diverse vijvers in en rondom de stad.
Deze oppervlaktewateren hebben een belangrijke belevingsfunctie. De vijver Anna’s Hoeve wordt recreatief intensief
gebruikt, eromheen kan worden gespeeld en de vijver is geschikt om te vissen. De meeste vijvers hebben recreatief
uitsluitend de functie ’kijk’water. Hoewel hier wel behoefte aan is, is de waterkwaliteit in de diverse vijvers niet
geschikt om mee te spelen of in te zwemmen.
Alle oppervlaktewateren hebben een waterbergingsfunctie en daarom moet de oppervlakte gehandhaafd blijven.16

5.3 Occupatie
Historie
In slechts één eeuw (tussen ca. 1860 en 1960) is Hilversum gegroeid van een agrarisch dorp tot een stad die in
inwonertal bij de grootste twintig plaatsen van Nederland hoorde. Daarna waren de groeimogelijkheden van
Hilversum fysiek beperkt door de omringende natuurgebieden (en de keuze deze onaangetast te laten). De enige
grootschalige uitbreiding na de jaren zestig is de Hilversumse Meent, deze wijk bevindt zich op enkele kilometers
buiten de stad. Hilversum heeft een compacte bebouwing en relatief weinig openbare ruimte binnen de bebouwde
kom. De bebouwde kom van Hilversum heeft een omvang die te vergelijken is met naburige plaatsen als Baarn en
Soest, maar een inwoneraantal dat twee keer zo hoog ligt. Toch heeft Hilversum onmiskenbaar een groene uitstraling.
Hilversum ontwikkelde zich vanaf het midden van de 19de eeuw als satellietstad, vooral voor de Amsterdammers.
Er werden villaparken aangelegd, gekenmerkt door extensieve bebouwing in het groen. Eerst in noordwestelijke
richting, daarna in zuidelijke richting. De modernisering van de infrastructuur, met de aanleg van de spoorlijn in
1874, gaf nieuwe mogelijkheden. Vanaf het einde van de 19de eeuw kwamen industrie, bedrijven en arbeiders naar
Hilversum, met name in de gebieden oostelijk van het spoor en nabij de Oude Haven. De eerste stadsuitbreidingen
maakten gebruik van de bestaande historische wegenstructuur.
16 Keur 2009
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In 1915 werd W.M. Dudok als gemeentearchitect en directeur Publieke Werken aangesteld. Hij kreeg als belangrijke
opdrachten mee het ontwerpen van een nieuw raadhuis en een uitbreidingsplan voor de snel groeiende gemeente.
Dudok legde zijn visie in 1933 vast in het zogenaamde ’beëindigingsplan’. Hilversum ontwikkelde zich vervolgens
snel als stad met een hoogwaardige architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. De natuurbescherming, het
welstandstoezicht, sociaal-culturele voorzieningen en woningbouw maakten structureel en wezenlijk deel uit van
het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid van Hilversum. Het beëindigingsplan is tot in de jaren zestig leidraad geweest
bij ontwikkelingen. Daarna werd de notie van continuïteit verlaten: uitbreidingen werden niet meer gebaseerd op de
onderliggende landschappelijke en stedenbouwkundige structuur en nieuwe ontwikkelingen hadden weinig relatie
meer tot andere gebieden.
In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de gemeente grotendeels de omliggende gronden voor een symbolisch
bedrag verkocht aan GNR. Daarmee werden twee zaken beoogd en vastgelegd: Hilversum zou niet meer uit gaan
breiden in de groene gebieden rond de stad en de voor Hilversum benodigde functies (o.a. woningen) zouden
geconcentreerd en met name in een hogere bebouwing in het centrum gerealiseerd gaan worden. De tot die tijd
gehanteerde gewestelijke richtlijn om niet hoger te bouwen dan 20 meter, werd vanaf toen door de gemeenteraad niet
meer gehanteerd. Op een aantal plekken werd een maximale hoogte van 45 meter vastgelegd.

Monumenten
Hilversum onderscheidt zich op (inter)nationaal niveau als de stad van jonge monumenten en stedenbouw uit
de periode 1850-1940. Hilversum bezit enkele van de grootste rijksbeschermde dorpsgezichten (villagebied en
tuinstadontwikkelingen in Zuid en Oost), en een groot aantal topmonumenten zoals het Raadhuis, Zonnestraal,
de studiogebouwen, St. Vituskerk en Gooiland. W.M. Dudok was vanaf 1915 gemeentearchitect van Hilversum.
Hilversum bezit dan ook een uniek en groot oeuvre van Dudok. Hilversum kent een traditie van hoogwaardige
architectuur en is een smeltkroes van waardevolle jonge architectuur, ontworpen door een uitgebreid areaal
bekende architecten. Hilversum heeft zich (inter)nationaal onderscheiden op het gebied van instandhouding- en
restauratietechnieken.
Deze kenmerken dragen bij aan de karakteristiek en ontwikkeling van Hilversum, onder meer als mediastad, stad in
het groen, en stad met een aangenaam vestigingsklimaat. De identiteit van omroepstad heeft ook op het Media Park
geïnspireerd tot architectuur van hoog niveau. Het draagvlak voor de monumenten van bouwkunst en stedenbouw
is groot in Hilversum. Hilversum kent circa 1000 beschermde monumenten en een beschermd stads- of dorpsgezicht
(het noordwestelijke villagebied). Twee gebieden, tuinstad Hilversum Oost met Kamrad en Hilversum Zuid,
18
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zijn in procedure voor rijksbeschermd dorpsgezicht. Daarnaast kent Hilversum drie waardevolle stedelijke gebieden
en wordt de stad omgeven door beschermde cultuurlandschappen en aardkundige monumenten (zie kaartbijlage en
Beschermde monumenten en Waardevolle en beschermde stads- of dorpsgezichten).

Openbare ruimte
In het beëindigingsplan van Dudok werden de grenzen van Hilversum duidelijk vastgelegd met het ontwerp van
een stadsrand en een aantal plekken waar het groen rondom Hilversum de stad in werd getrokken. Het Kamrad en
de plantsoenen langs o.a. de Bosdrift, Eemnesserweg, Pieter de Hooghlaan en Jacob van Campenlaan zijn hiervan
voorbeelden. Dudok gaf de gebieden rond Hilversum een duidelijke functie als recreatiegebied voor Hilversummers.
Enerzijds hoefde hierdoor binnen het bebouwde gebied van Hilversum minder ruimte te worden gemaakt voor
parken, anderzijds kon door het maken van een compactere stad de aantasting van de natuurgebieden rondom
Hilversum worden beperkt.
Ondanks de snelle groei is de oorspronkelijke structuur van het dorp Hilversum nog goed herkenbaar in het
stratenpatroon. Het web van schapendriften, die zich radiaalsgewijs vanuit het dorp over de heide uitspreidden,
vormde de basis voor de stedenbouwkundige opzet van de vooroorlogse wijken.
In de wijken die deel uitmaken van het beëindigingsplan zijn de driften ook nog herkenbaar, maar hier zijn ze meer
formeel vormgegeven als zichtlijnen, symmetrieassen en brede lanen. Belangrijke, openbare gebouwen zoals scholen,
kerken en wijkgebouwen zijn strategisch geplaatst aan eindpunten en kruispunten. De verkeerskundige indeling van
de hoofdwegenstructuur in binnen- en buitenring met verbindende radialen wijkt af van de duidelijk hiërarchie in
vormgeving van de openbare ruimte. De lanen met het breedste profiel zijn lang niet altijd de belangrijkste wegen.
Hoewel Hilversum zeer groene wijken en bijzonder fraaie parken kent, staat het groen binnen het bebouwde gebied
als gevolg van het ontbreken van mogelijkheden voor stadsuitbreiding continu onder druk. Hierdoor neemt het
contrast tussen stad en buitengebied toe en worden de buitengebieden steeds onmisbaarder als plaats om te spelen,
sporten en ontspannen.

Stedenbouwkundige structuren
De ontwikkeling van Hilversum heeft de afgelopen honderd jaar in diverse gebieden op verschillende wijze
plaatsgevonden. In sommige gebieden vond de verandering langzaam en geleidelijk plaats, terwijl in andere
gebieden de ontwikkelingen snel en op andere wijzen plaatsvonden en hier en daar ook met grotere schaalsprongen.
Hilversum heeft dan ook verschillende identiteiten en karakteristieken in verschillende wijken, zoals o.a.
villagebieden, dorpse delen, tuinstad wijken (Dudok), naoorlogse woonwijken en grootschalige stedelijke bebouwing17.
Er is stedenbouwkundig sprake van een verschillende zogenaamde ontwikkelings- of verstedelijkingsdynamiek in
verschillende delen van Hilversum. In de kaartbijlage staan per deelgebied kaarten weergegeven.

Centrum
Hilversum is ontstaan als typisch brinkdorp op zandbodem. Een aaneenschakeling van brinken (openbare
driehoekige, zandige terreinen), verbonden door wegen die uitmondden in de driften (veepaden) naar de omliggende
akker- en weilanden en naar de omliggende dorpen. De Kerkbrink vormde het centrum van handel, religie en
bestuur. De sporen van het oude boeren brinkdorp en het dorp dat zich richtte op huisnijverheid en ambacht zijn hier
en daar aanwezig.
Andere delen van de binnenstad (m.n. stationsomgeving en de winkelgebieden) laten vanaf de tweede helft van
de 19de eeuw een versnelde ontwikkeling zien. Woningen werden verbouwd tot winkelwoningen, fabriekjes en
werkplaatsen werden opgericht tussen de bebouwing en op achterterreinen. De groei van Hilversum en de centrale
functie die de plaats in de regio kreeg, hebben tot een schaalvergroting van bebouwing en rigoureuze ingrepen in de
infrastructuur geleid, waarbij veel oorspronkelijke dorpsbebouwing het veld heeft moeten ruimen.
Met name in de jaren zeventig van de vorige eeuw is een schaalvergroting ontstaan met o.a. de komst van
Winkelcentrum Hilvertshof, het bouwen van parkeergarages en plannen voor een grote rondweg, waarvan alleen de
Schapenkamp is gerealiseerd. Fabriekscomplexen werden vervangen door o.a. woningbouwcomplexen18 en (later) het
nieuwe winkelcentrum De Gooische Brink19.
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de oostelijke binnenstad aangewezen als gebied voor grootschalige en
hogere bebouwing en grotere openbare ruimten van formaat.
Grenzend aan het kernwinkelgebied zijn kleinschalige wooncomplexen gebouwd op braakliggende terreinen en
parkeerterreinen, o.a. in de Herenstraat-Veerstraat, de Bussumerstraat en in de omgeving Spoorstraat-Kampstraat.
De sfeer van het oude dorp is teruggebracht met de nieuwbouw van replica van oude dorpsbebouwing in de
Laanstraat-buurt. De bestaande bebouwing paste zich deels aan, aan de nieuwe functies van de binnenstad.

17 o.a. Oostelijke Binnenstad, MediaPark, ArenaPark, Regev-terrein
18 Matawit-terrein , Brinkweg
19 voormalige Tapijtfabriek Fokker en Hotel Hof van Holland
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De structuur bestaat uit een radiaal stratenpatroon met een kerngebied bestaande uit twee assen: van de Kerkbrink
naar de Leeuwenstraat (oost-west) en de Groest (noord-zuid). Aan het uiteinde van deze assen bevinden zich pleinen:
de Kerkbrink, het Langgewenst, Gooilandplein en Stationsplein.
De bebouwing bestaat voornamelijk uit aaneengesloten bouwblokken. Er is een variëteit in functies, in schaal en
in architectuur. In het centrum bevinden zich diverse deelgebieden met elk hun eigen karakteristieken: Het Oude
Dorp20 het ‘Veranderende Dorp21, het Kernwinkelgebied22 en de zone ‘De Stad’, met de grote schaal voor zowel de
gebouwen als voor de openbare ruimte. Het spaarzame groen bevindt zich op strategische plekken zoals brinken
en pleinen en langs de hoofdwegen. In de laatste decennia is er een sterke tendens om openbare ruimte in de
winkelgebieden en stationsomgeving in te richten als verblijfsruimte en voor langzaam verkeer.
Straten in het centrum23 zijn van verkeerswegen veranderd in voetgangersgebieden met een aantrekkelijk
verblijfsklimaat met groene elementen.

Villagebieden
De eerste grootschalige uitbreidingen vonden plaats ten noordwesten en zuidoosten van Hilversum, in de nabijheid
van de straatwegen naar Amsterdam/ ‘s-Graveland, Utrecht en Soestdijk/Baarn. De welgestelden uit Amsterdam
lieten hun oog vallen op de groene, open en gezonde omgeving van het dorp. Het ontstaan van de villaparken en
villawijken gaf een sociaal-economische impuls aan het dorp.
De Boomberg werd vanaf 1831 als eerste ontwikkeld en de ontwikkeling van de villagebieden ging door tot de dertiger
jaren. Aan de andere kant van de ’s-Gravelandseweg ontstond het villapark rond het herstellingsoord Trompenberg.
De bouwbedrijvigheid in Hilversum ontwikkelde zich. Vele bekende architecten konden hier terecht en ontwerpen bouwbedrijven werden opgericht. De structuur kenmerkt zich door een wegenstelsel met veel gekromde wegen
en lussen, waardoor de oriëntatie moeilijk en verrassend is. Op zichtplekken staan villa’s. In de villaparken staan
vele monumenten. In elke periode werd, binnen de ontwerp- en woonvisie, vrijstaande, individuele bebouwing
toegevoegd. Het noordwestelijke villagebied is een beschermd stads- of dorpsgezicht.

20
21
22
23
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Kleinschalige villawijken
Boomberg, Trompenberg zuid, Raadhuiskwartier, noordelijke schilderskwartier, West-Indiëkwartier (ged)
De relatief compacte villawijken zijn geleidelijk ontstaan als een aaneenschakeling van kleine(re) plannen.
De bebouwing bestaat veelal uit vrijstaande villa’s en twee-onder-een kap woningen op ruime kavels, maar er
zijn ook woningen in korte rijtjes gebouwd. De grote mate van individualiteit en variatie in bebouwingstypen,
architectuurstijlen en bouwjaar wordt gezien als een grote kwaliteit. De meeste villawijken zijn in de tweede helft
van de 19de eeuw ontworpen in de toen gangbare (Engelse) landschapsstijl. De structuur kenmerkt zich door een
wegenstelsel van vaak gekromde straten, deels gebaseerd op natuurlijke hoogteverschillen. De groene uitstraling
van deze wijken wordt vooral gevormd door de tuinen en de laanbomen. Er is relatief weinig openbaar groen en de
wegen hebben smalle profielen. Op een paar plekken bevinden zich bijzondere functies met een grotere schaal en
bijzondere architectuur (Raadhuis, scholen, omroepgebouwen en seniorencomplexen). Langs de belangrijke radialen
bevinden zich ook gestapelde woningbouwcomplexen variërend van vier tot soms acht bouwlagen. Deze laatste
typologie is vaak niet passend binnen de opzet en structuur van de villawijken.

Villaparken
Villaparken, Trompenberg Noord, Hoogt van ’t Kruis, West-Indiëkwartier (ged),
Een villapark werd in één keer ontworpen en aangelegd. Vaak gaat het om grote buitenplaatsen of landgoederen die
op initiatief van de eigenaar verkaveld en ontwikkeld zijn. De bebouwing bestaat bijna uitsluitend uit vrijstaande
(woon)villa’s en twee-onder-een kap woningen op zeer ruime kavels.
De meeste villa’s zijn gebouwd door particulieren die weinig beperkingen kenden om de villa naar eigen wensen
en behoeften te laten ontwerpen. Dit heeft geleid tot een breed palet van architectuurstijlen en woningtypen.
Door de extensieve verkaveling (lage bebouwingsdichtheid en grote groene kavels) is toch sprake van een grote
landschappelijke en stedenbouwkundige eenheid.
De meeste villaparken hebben de landschapsstijl als basis, met een wegenstelsel van gekromde lanen,
waardoor oriëntatie moeilijk is. Begin 20e eeuw vindt er een overgang plaats naar formelere stijlen (Nimrod- en
Diergaardepark) met monumentale zichtlijnen en centrale plantsoenen.
Deze gebieden hebben een groene uitstraling, waarbij het groen zowel op privégebied als langs de wegen is
gesitueerd. Langs de veelal ruime straatprofielen staan laanbomen in groene bermen.

Vroege dorpsuitbreidingen:
Bloemenkwartier noord, Havenstraatbuurt, st-Vitusbuurt, Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt
Toen in 1874 de spoorlijn werd geopend, kon Hilversum snel groeien in sociaal-economisch opzicht. Industrie en
arbeiders vestigden zich in Hilversum. Het dorp breidde zich uit en startte met het bebouwen van de omliggende
akker- en weidelanden, langs en tussen de driften.
De bouw voor de bevolking startte met complexen als resultaat van particulier opdrachtgeverschap
(fabrieksdirecteuren) en bebouwing langs de driften (lintbebouwing). Kenmerkende complexen zijn Klein Rome
en het Rode Dorp24. De bedrijven-/industrieterreinen lagen tussen de woonbebouwing. Deze sociaal-economische
achtergrond is nog heel goed zichtbaar in de stad door de grote terreinen, gelegen tussen de woonbebouwing. De
uitbreidingsrichting werd ook bepaald door de bereikbaarheid van de bedrijven. Hilversum groeide in eerste instantie
vooral in oostelijke (Over ’t Spoor) en zuidelijke (Oude Haven) richting.
De structuur bestaat uit het oorspronkelijke radiaal gerichte stratenpatroon van de oorspronkelijke driften. De
bebouwing bestaat uit veelal langgerekte aaneengesloten bouwblokken met kleinschalige bebouwing in één of twee
bouwlagen met een kap. De wijken zijn geleidelijk gegroeid in kleine series van hooguit enkele tientallen woningen
die later individueel werden verkocht, waardoor uiteindelijk een grote variatie in architectuur en kwaliteit van
bebouwing is ontstaan. Dit beeld wordt nog versterkt door de vele individuele particuliere bouwactiviteiten zoals
kappen, gevelwijzigingen, aan- en bijgebouwen. Op een aantal plekken is sprake van een veel grotere schaal in
de vorm van oude en nieuwere bedrijfscomplexen. Ook zijn er grotere (fabrieks-) complexen verdwenen zoals de
Gasfabriek met de grote cilinders en de Seintoestellenfabriek (nu Seinhorst). De straten zijn smal en zijn nu veelal
ingericht als woonerf met slingerende straatprofielen. Deze wijken kennen een grote parkeerdruk en er is zeer weinig
groen.

Tuinstadontwikkelingen
Na de invoering van de Woningwet in 1901 namen de gemeente en de woningbouwverenigingen de
volkshuisvestingstaak op zich. De gemeente kon vanaf dat moment een leidende rol op zich nemen bij
stadsuitbreidingen. Nieuwe wijken werden volgens uitbreidingsplannen aangelegd.

24 Rode dorp: is een verzameling woningen rond de Bodemanstraat, Heidestraat en wordt zo genoemd vanwege de rode daken van deze
arbeiderswoningen.
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Architecten van grote naam werden aangesteld als huisarchitect van de verenigingen. W.M. Dudok kwam in 1915 naar
Hilversum en hij zorgde voor een herziening van het uitbreidingsplan uit 1905. Op basis van dit uitbreidingsplan en
de herziening zijn de meeste middenstandswijken en enkele tuinwijken (Bloemenbuurt en Electrobuurt) gebouwd.
Het Beëindigingsplan van 1933 hield een lichte koerswijziging in. Vanaf dat ogenblik verschuift de schaal van
tuinstedelijke ontwikkeling van afzonderlijke wijken naar tuinstad Hilversum als geheel, waarbij vooral de grens met
de natuurgebieden en de monumentaal vormgegeven verbindingen en zichtlijnen beeldbepalend zijn.
Hilversum is beroemd geworden door de aanleg en bouw van de tuinstaduitbreidingen, waar het ging om de relatie
van bebouwing en openbare ruimte, de variëteit aan typen woningen, rooilijnen en detaillering. Andere functies
kregen hierin een plaats, zoals winkels en scholen als ankerpunten. Zichtlijnen en aanknopingspunten voor de
uitbreidingen waren van belang. De openbare ruimte werd ingericht met plantsoenen.

Tuinwijken
Bloemenkwartier Zuid (omgeving Neuweg), Electrobuurt, Liebergen en enkele kleine enclaves in Over ’t Spoor
In de eerste arbeiderswijken van Hilversum die zijn gebouwd door woningbouwverenigingen, is duidelijk de
sterke invloed van de tuinstadbeweging te zien. De wijken zijn vormgegeven als een dorp, met centrale plekken
voor scholen, kerken en gebouwen van algemeen nut (badhuis, leeszaal). Rond deze gebouwen ligt een verfijnde
structuur van zichtlijnen, symmetrieassen en verbindingen. De vele stedenbouwkundige details zoals verdraaiingen
in nokrichting, rooilijnverspringingen, gootlijndoorbrekingen en poortjes maken van architectuur en het
stedenbouwkundig patroon een geheel.
De bebouwing bestaat uit een afwisseling van kleine woningen in rijen, twee-onder-kap en vrijstaand. In de
na-oorlogse woonwijken komen ook strokenbouw en gestapelde portiekflats voor. De bouw van deze wijken is
grotendeels seriematig gebeurd, soms voor slechts één opdrachtgever, zoals het gemeentelijk woningbedrijf of een
corporatie. Hele buurten zijn in één keer ontworpen, waarbij de kleinschaligheid van tuindorpen in acht is genomen.
Straatprofielen waren helder en eenvoudig. Het groen bestond vaak uit openbare plantsoenen en grasbermen.
Voortuinen ontbraken en in de binnenterreinen lagen grote (gemeenschappelijke) tuinen. Bij de openbare gebouwen
was meestal een sober ingericht pleintje. Deze kenmerken van de openbare ruimte is in veel gevallen onherkenbaar
geworden door de aanleg van parkeervakken, woonerfinrichting en uitgifte van openbaar groen.

Tuinstad
Astronomische buurt met Kamrad, Staatsliedenkwartier, Noord, Van Riebeeckkwartier
In het Beëindigingsplan (1933) is voor grote delen van Hilversum de structuur en bebouwing op de lange termijn
vastgelegd. Het plan is tot in de jaren ’60 leidend geweest bij de ontwikkeling van grote woonwijken in het oosten,
noorden en zuiden van Hilversum.
De structuur van deze wijken bestaat uit een planmatige en formele opzet van het stratenpatroon en de
groenstructuur. Kenmerkend zijn de monumentale symmetrie- en zichtassen en de aanwezigheid van plantsoenen,
groene (midden)bermen en waterpartijen, die de verbindingen en zichtlijnen vormen naar het omringend landschap.
Het stedenbouwkundige patroon van deze wijken bestaat (vooral in nieuw-oost) uit goed vormgegeven ruimtelijke
structuren van een stedelijk schaalniveau, zoals de stadsgrenzen, de ringwegen en de groene vingers die een relatie
leggen tussen de natuurgebieden en de woonomgeving tot diep in de bebouwde kom.
De bouw van deze wijken is seriematig gebeurd. Hele straten en buurten zijn in één keer ontworpen.
Architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk is sprake van een grote samenhang. De positie van een
gebouw in het stedenbouwkundige patroon is bepalend voor de oriëntatie, kapvorm, kaprichting, rooilijnverspringing
en bouwhoogte.
De tuinstedelijke ontwikkeling ging na de tweede wereldoorlog gewoon door op basis van het Beëindigingsplan.
Hilversum Noord is de door Dudok ontworpen uitbreiding naar de noordzijde, met de Noorderbegraafplaats (19301931) als ankerpunt. Het meest in het oog springende verschil is de introductie van gestapelde woningbouw in
Hilversum. De hogere bebouwing is aan hoofdstructuur verbonden. Portiekflats zijn ingezet om de grotere openbare
ruimtes (lanen, wijkcentra en stadsranden) te benadrukken en daarom zijn de goedkoopste woningen vaak op de
mooiste plekken van de wijk te vinden. Op strategische plekken nabij kruisingen, aan het einde van zichtlijnen en
op centrale plekken binnen deelgebieden, bevinden zich de bijzondere functies (scholen, kerken, wijkgebouwen) met
een eigen schaal en architectuur.
Het stratenprofiel is helder en eenvoudig en vrijwel overal staan straat- en laanbomen. Woonstraten hebben een
breed profiel met enkel een rijbaan en trottoir, vrijwel overal geflankeerd door laanbomen en voortuinen.
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Planmatige uitbreiding middenstand
Schilderskwartier, Schrijverskwartier, Joh. Geradtswegbuurt, Bloemenkwartier zuid (omgeving Kastanjevijver)
Een groot deel van de tuinstedelijke ontwikkelingen betreft de middenstandswijken in zuid en oost-Hilversum. In
veel opzichten lijken deze wijken op de kleinschalige villagebieden (vaak licht gebogen wegen, kleine korrelmaat,
veel gebruik van reliëf), maar in een aantal opzichten bestaan er opvallende verschillen.
De bebouwing bestaat voornamelijk uit twee-onder-een-kap- woningen, maar korte rijen of vrijstaande woningen
komen ook voor. De woningen zijn in grotere series gebouwd, waardoor het straatbeeld bepaald wordt door grote
architectonische eenheid of zelfs identieke woningen. De openbare gebouwen, zoals scholen en kerken, bezetten een
strategische plek in de wijk en reageren daar zowel in architectuur als maaiveldinrichting op. De vormgeving van de
woningen daarentegen heeft zelden een relatie met de positie in de stedenbouwkundige structuur.
De openbare ruimte bestaat uit lanen met brede rijbanen en trottoirs. Op belangrijke plekken in de wegenstructuur
zijn verbredingen met groene bermen of plantsoenen. De wegenstructuur is duidelijk hiërarchisch opgebouwd rond
monumentale zichtlijnen (van Pieter de Hooghlaan naar de Vitus) of verkeersverbindingen (Joh. Geradtsweg) op
stadsniveau. In sommige wijken is er een onderliggende structuur op wijkniveau, opgebouwd rond zichtlijnen en
plantsoenen rond kerk- en schoolgebouwen.
Het gebied rond de Pieter de Hooghlaan (de Waaier) vormt in deze categorie één van de meest waardevolle gebieden
van Hilversum. Het is een voorbeeld van een planmatige ontwikkeling rond de zichtlijn op de St. Vituskerk met een
bebouwing voor de middenstand.

Moderne woonwijken
Hoewel de bevolking van Hilversum lang niet meer zo sterk groeit (en later zelfs afneemt) en het Beëindigingsplan al
voltooid is, blijft nog een grote behoefte bestaan aan nieuwe woningen.
Hierin wordt voorzien in 2 nieuwbouwwijken: Kerkelanden in de jaren ’60 en de Hilversumse Meent in de jaren ’70.
De structuur van beide wijken kenmerkt zich door een planmatige functionele opzet, die niet gebaseerd is op het
onderliggende landschap en die een hiërarchische functionele opbouw kent: een wijkstructuur, buurtstructuur en
een repeterend woonblok. Er is een sterke functiescheiding, conform de trend van die tijd. Bedrijvigheid komt in
de woonwijk weinig voor en bebouwing met een afwijkende schaal of functie bevindt zich op strategische plekken
binnen de wijk: in het centrum of in de hoofdgroenstructuur.
De bebouwingsclusters en -hoven zijn gesitueerd aan een interne rondweg (wijkontsluiting) en worden van elkaar
gescheiden door de groenstructuur. Wegenstructuur en groenstructuur zijn ontkoppeld, waarbij de langzaam
verkeersroutes zijn opgenomen in het groene netwerk.
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De woonbebouwing bestaat voor een groot deel uit vele identieke grondgebonden woningen in korte rijen van 15 tot
30 woningen.

Kerkelanden
Kerkelanden ontstond op de landen die lang in handen waren geweest van de kerken. De wijk is opgebouwd volgens
de wijkgedachte. De wijk bestaat uit identieke buurten (stempels) met een vast patroon van wegen en openbare
ruimte. In Kerkelanden is het dominante woningtype een rijwoning van 2 lagen en een kap. In Kerkelanden is rond
het wijkcentrum en langs de centrale groenzone sprake van middelhoogbouw van vier tot zeventien bouwlagen
(maximaal tot ca. 50 meter hoog). De groenstructuur van deze wijk bestaat uit een centrale groene ruimte, een
groengordel en een netwerk van groene verbindingen. Aan de randen van Kerkelanden liggen enkele meer recente
woonbuurten, die in opzet afwijken van de wijkgedachte.

Hilversumse Meent
De Meent is ver buiten de toenmalige bebouwde kom op gronden van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland
(ook wel Erfgooiersvereniging genoemd) gerealiseerd. In de Meent is een iets grotere variëteit in verschijningsvorm,
maar grote licht hellende dakvlakken en lage goten zijn vrijwel overal beeldbepalend. Woningen hebben een dubbele
oriëntatie. De achterzijde is een besloten tuin, gericht op het openbare groen. De voorzijde is georiënteerd op de
straat en de privé-buitenruimte is vooral bestemd voor gebruik en opslag. De voorgevels van de woningen gaan vaak
schuil achter garages, bergingen en carports. In de Hilversumse Meent zijn gestapelde woningen beperkt aanwezig
in het centrum en slechts vier bouwlagen hoog. De groenstructuur van deze wijken bestaat uit een centrale groene
ruimte, een groengordel en een netwerk van groene verbindingen. De relatief grote tuinen en de laanbomen dragen
bij aan de groene uitstraling van deze wijken. In het zuiden van Hilversum, onder andere in de omgeving van de Van
Genthlaan, zijn vergelijkbare woningen te vinden.

Inbreidingsplannen
De laatste decennia van de 20e eeuw bestaat de woningbouwopgave in Hilversum vooral uit kleinschalige
inbreidingsplannen. Een groot deel van de woningbouwplannen bestaat uit herstructurering, met name in
de Havenstraatbuurt en in Oost. Een groot deel van de inbreidingsplannen is gebouwd zonder relatie met de
onderliggende landschappelijke of stedenbouwkundige structuur. Sinds de jaren negentig zijn er enkele grotere
inbreidingsplannen gerealiseerd, waarbij meer aandacht is voor landschappelijke, stedenbouwkundige en historische
context.
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Bedrijventerreinen en locaties grootschalige bedrijven
Verspreid in het oosten van Hilversum bevinden zich bedrijventerreinen en bedrijfscomplexen, die ontstaan zijn op
de grote binnenterreinen tussen de eerste dorpsuitbreidingen. Een deel van deze terreinen is inmiddels van functie
gewijzigd. Bedrijfslocaties Campina en de voormalige Gasfabriek (Regev) hebben grotendeels een woonfunctie
gekregen. Slechts enkele bedrijventerreinen in Oost Hilversum, met name in de gebieden nabij het spoor, blijven
conform het economische beleid bestaan.
De grotere bedrijventerreinen aan de westzijde van Hilversum zijn hier ontstaan door de ligging van de haven.
Industrie ondervindt hier minder belemmeringen. Er is hier veel minder sprake van menging van functies. De
bedrijventerreinen hebben een efficiënte verkavelingsstructuur met toegangswegen en lussen waarlangs kavels zijn
bebouwd met grotere en kleinere bedrijfspanden. De gebouwen bestaan veelal uit rechthoekige volumes in één of
twee bouwlagen in verschillende architectuurstijlen en -kwaliteiten.
De wegen zijn relatief smal en er zijn veel parkeerplaatsen. De bedrijventerreinen zijn vrijwel geheel verhard o.a. ten
behoeve van parkeerplaatsen. Groen is in deze gebieden nauwelijks aanwezig.

Media Park
De structuur van het Media Park kenmerkt zich door een aaneenschakeling van diverse grotere gebouwen met een
(multi-)mediafunctie in een groene, parkachtige omgeving. Het terrein kent flinke hoogteverschillen en slingerende
wegen. Er zijn twee prominente hoofdtoegangen die gemarkeerd worden door rotondes. De gebouwen bestaan veelal
uit blokvormige, grote bouwvolumes, waarvan een aantal een bijzondere architectonische uitstraling hebben. De
architectuur is individueel en divers en heeft een representatief uiterlijk. De bouwhoogte varieert van twee tot acht
bouwlagen.

ArenaPark
De structuur van dit kantorenpark wordt bepaald door de vorm van voormalige paardenbaan en een aantal zichtassen
(St. Vituskerk, Dudoktribune). Het gebied bestaat uit een aantal ensembles met kantoorgebouwen. De gebouwen
hebben aan alle zijden een representatieve verschijningsvorm. De bouwhoogte varieert van vier tot zes bouwlagen.
Langs het spoor bevinden zich twee grootschalige gebouwen: het ROC en de DudokArena. Een belangrijk oriënterend
element is de atletiekbaan met omringende bebouwing, waarvan de monumentale Tribune naar een ontwerp van
Dudok beeldbepalend is. De wegprofielen zijn over het algemeen ruim opgezet met veel laanbomen en groene
bermen. Parkeren vindt uitsluitend plaats op eigen terreinen en onder de bebouwing.

Foto Kasterman
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Monnikenberg
In dit gebied liggen een oud landgoed, de Stad Gods, met een boerderijcomplex en enkele dienstwoningen,
alsmede laanstructuren. Deze opzet is nog aanwezig en herkenbaar. In dit bosachtige gebied bevinden zich twee
bebouwingsclusters met een zorgfunctie. De grootste is het grootschalige ziekenhuiscomplex, bestaande uit diverse
aaneengesloten bouwdelen in verschillende stijlen en hoogtes. De bouwhoogte varieert van één tot zes bouwlagen.
Het complex heeft één centrale toegangsroute vanuit het Van Riebeeckkwartier. Het complex wordt omgeven door
grote parkeerterreinen en toegangswegen met parkeerplaatsen. Aan de oost- en zuidzijde gaat de verharding over in
bosachtig gebied met daarin verspreid liggende kleinschalige bouwvolumes.
Het andere bebouwingscluster is gelegen langs de Soestdijkerstraatweg en bestaat uit een cluster van kleinschalige
laagbouwcomplexen grotendeels in één bouwlaag omgeven door gazons met bomen en bosschages. Het prachtige
bosrijke gebied is moeilijk toegankelijk in verband met de vele hekken die op de eigendomsgrenzen staan.

Anna’s Hoeve
Het gebied bestaat uit drie van elkaar verschillende delen: ten noorden van de Minckelersstraat een complex met
diverse gebouwen van de rioolwaterzuivering (dienstgebouwen en betonnen bassins en bakken omgeven door wegen
en gazons), aan de zuidzijde van deze weg de grote accumulatievijver (onderdeel van de RWZI) en aan de oostzijde
een sportcomplex. Ten zuiden van de accumulatievijver bevindt zich het als werkverschaffingsproject aangelegde
Park Anna’s Hoeve met waterpartijen, vijvers, ligweide, gazons en bos. Aan de oostzijde bevindt zich het natuurgebied
De Zuiderheide. Om in de toekomst woningbouw op Anna’s Hoeve mogelijk te maken, zal de huidige RWZI verplaatst
worden. Op de huidige locatie van de RWZI en ten zuiden van de Minckelersstraat is woningbouw mogelijk. Deze
ontwikkelingen zijn in het vigerende bestemmingsplan reeds mogelijk gemaakt.

Zonnestraal
Landgoed Zonnestraal ligt op de overgang van Gooise stuwwal en vochtig veenweidegebied. Het werd aangekocht
door stichting Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds om er een sanatorium te vestigen. Het ontwerp van
bebouwing en landschap op dit terrein is volledig gericht op herstel van tuberculose-patiënten. Het hoofdgebouw
en de patiëntenpaviljoens werden tussen heilzame dennen- en sparrenbos gelegd, terwijl aan de zuidzijde van
de paviljoens een open terrein was voor zicht en lichttoetreding. De vleugels van de patiëntenpaviljoens zijn ten
opzichte van elkaar verdraaid, zodat bezonning en uitzicht zijn gegarandeerd.
Zonnestraal geldt als een topmonument van het Nieuwe Bouwen en wordt internationaal beschouwd als een van
de hoogtepunten van de architectuur van de 20e eeuw. In de loop van de tijd werd er veel aan het oorspronkelijke
ensemble veranderd en bijgebouwd op het terrein. Het terrein werd in 1993 verlaten door het ziekenhuis en rond de
eeuwwisseling is een begin gemaakt met de restauratie van het complex

5.4 Occupatie – programma
Wonen
De regio Gooi en Vechtstreek is een zeer gewilde regio om te wonen. Ook Hilversum is als woongemeente zeer
in trek bij woningzoekenden, onder andere vanwege zijn gunstige ligging in de metropoolregio Amsterdam
(dichtbij Amsterdam en Almere) en grenzend aan de regio Utrecht. Daarnaast is Hilversum ook een aantrekkelijke
woongemeente vanwege de groene omgeving en grote variatie aan woonmilieus. De omringende natuurgebieden
beperken echter ook de uitbreidingsmogelijkheden van Hilversum.
Het aanbod van woningen in Hilversum sluit onvoldoende aan bij de vraag naar woningen. Er is een lange wachttijd
voor sociale huurwoningen, de prijs van koopwoningen is relatief hoog en er is een relatief klein aanbod van het
middensegment op de woningmarkt. Dit alles leidt tot een gebrek aan dynamiek. Door dit gebrek aan doorstroming
wordt de demografische opbouw van de wijk overwegend bepaald door de leeftijd van de wijk. Door tevens tekorten
aan betaalbare woningen is het met name voor lagere inkomens, waaronder veel jongeren en jonge gezinnen,
moeilijker aan een woning te komen. Hilversum is als gevolg van problemen rond doorstroming en betaalbaarheid de
afgelopen decennia vergrijsd en ontgroend25.
Van de bijna 39.000 woningen in Hilversum wordt de helft bewoond door eigenaar-bewoners. De andere helft
bestaat voor een derde uit particuliere huurwoningen (6.000 woningen) en voor tweederde (13.000 woningen) uit
woningen in bezit van woningcorporaties. Van de Hilversumse woningvoorraad is 90% meer dan 30 jaar oud, 45%
is zelfs ouder dan 60 jaar.26 Ruim tweederde van alle woningen zijn grondgebonden ofwel eengezinswoningen,
maar in de huurwoningenvoorraad ligt dit aandeel lager. Naast Huizen levert Hilversum naar verhouding een grote
bijdrage in de regio aan de betaalbare woningvoorraad voor huishoudens met een laag (midden)inkomen, waarvan

25 Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek
26 ISV III, 2010
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woningcorporaties het grootste deel voor hun rekening nemen. Ondanks de relatief grote bijdrage aan dit segment,
sluit het aanbod onvoldoende aan bij de vraag. Anno 2010 hebben circa 14.000 woningen een betaalbare huur en
horen 3.000 koopwoningen tot het betaalbare segment27.

Werken
Hilversum telt 49.670 banen, verdeeld over 7.000 bedrijven.28 Dat is meer dan op grond van het inwonertal verwacht
mag worden. Hilversum is daarmee een echte werkstad. Kenmerkend is het grote aantal banen in de creatieve sector,
bestaande uit drie segmenten; kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. In 2009
leverde de creatieve sector circa 27% van de totale werkgelegenheid en circa 20% van het totaal aantal vestigingen.29
Hilversum onderscheidt zich op (inter)nationaal niveau als dé mediastad door onder meer de aanwezigheid van
publieke en commerciële omroepen, productie- en facilitaire bedrijven en een groot aantal kleinere, innovatieve
multimediabedrijven. De productie en distributie van content30 vindt decennialang plaats in Hilversum. De
multimediasector is van groot economisch belang voor Hilversum. De sector leverde in 2009 zo’n 20% van de
totale werkgelegenheid en circa 8% van het totaal aantal vestigingen31. Daarbij is nog geen rekening gehouden
met de afgeleide werkgelegenheid in de faciliterende en toeleverende sfeer (bijvoorbeeld de ICT sector, zakelijke
dienstverlening, horeca etc.). In werkelijkheid is de economische impact van de multimediasector voor Hilversum
dus nog groter. Daarnaast levert de multimediasector samen met de andere creatieve sectoren (kunsten, creatieve
zakelijke dienstverlening) een belangrijke bijdrage aan de identiteit en het cultureel klimaat van Hilversum.
Andere grote sectoren zijn de overige dienstverlening, zorg en (detail)handel. Binnen deze en andere sectoren
zijn zeer aansprekende namen te vinden, zoals de internationaal opererende Nike, IFF, Bos Elektro, VSH en
de Koninklijke Van Son Inktfabriek. In meerderheid gaat het hier echter om lokaal tot regionaal verzorgende
bedrijvigheid. De zorg is in de afgelopen 10 jaar de snelst groeiende sector geweest in Hilversum. Deze sector is
bovendien bij ons sterker gegroeid dan elders in Nederland.
Typerend voor Hilversum is de omvang van de bedrijven. Van het totale aantal bedrijven heeft 90% minder dan
tien werknemers in dienst. De helft van de bedrijven heeft zelfs niet meer dan één werknemer. Dit geldt voor het
bedrijfsleven, maar extra sterk voor de creatieve sector, waar 92% minder dan tien werknemers in dienst heeft en
70% bestaat uit een zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Het Hilversumse mediacluster kent daarentegen een heel
specifieke structuur waarbij de kern bestaat uit een beperkt aantal bedrijven (omroepen en enkele grote facilitaire- en
productiebedrijven), die voor ruim 85% van de werkgelegenheid zorgt. Rondom deze kern is er een periferie ontstaan
van een groot aantal kleinschalige, innovatieve mediabedrijven. Er is veel interactie tussen de kern en de periferie.
Een groot deel van de kleine multimediabedrijven vindt zijn bestaansrecht bij de kern van de multimediasector als
klant. Op hun beurt zorgen deze bedrijfjes voor innovatie in de kern van het multimediacluster.
De kleinschaligheid van het bedrijfsleven komt tot uitdrukking in een sterke ruimtelijke spreiding van de bedrijven.
Slechts een derde van de werkgelegenheid is gesitueerd op formele werklocaties, te weten het Media Park en
Arenapark, de zorglocaties Landgoed Zonnestraal en Monnikenberg of de bedrijventerreinen Havenkwartier,
Kerkelanden, Oude Amersfoortseweg, Liebergerweg, Zeverijnstraat, Mussenstraat en Korte Noorderweg (zie
kaartbijlage Werklocaties). Veel bedrijven zijn verspreid over Hilversum gevestigd, bijvoorbeeld in villa’s met
kantoorbestemming of tussen woonbebouwing. Veel kleine bedrijven betreffen werklocaties aan huis (zie
kaartbijlage Aantal arbeidsplaatsen per adres). Het Arenapark is een moderne kantoorlocatie met grote namen.
De bedrijventerreinen in Hilversum worden opvallend intensief benut. Gemiddeld werken op Nederlandse
bedrijventerreinen ongeveer 50 mensen per hectare. De bedrijventerreinen in Hilversum scoren beduidend hoger.

Onderwijs
In Hilversum zijn verschillende soorten onderwijs gehuisvest. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen (speciaal)
basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs telt Hilversum 44 scholen, die zich bevinden in 52 schoolgebouwen.
Sommige scholen hebben niet voldoende ruimte om alle leerlingen in één gebouw te huisvesten en zijn zodoende
gehuisvest in meerdere gebouwen.
Op het gebied van beroepsonderwijs kent Hilversum een vestiging van het ROC Amsterdam Gooi en Vechtstreek
en een vestiging van de Hogeschool voor Kunsten uit Utrecht. Beide vormen van onderwijs zijn ondermeer media/
entertainment gerelateerd.

27
28
29
30
31

Betaalbare segment: huurprijs tot € 550,- , koopwoning met een woz-waarde tot € 200.000,LISA 2009.
LISA 2009.
Content gerelateerde mediabedrijven leveren of produceren inhoud voor verschillende mediadragers, zoals DVD, TV, internet, radio, mobiele
telefoon, etc. Hieronder vallen bijvoorbeeld productiebedrijven, softwarebedrijven, communicatiebedrijven en game-industrie.
LISA 2009.
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Een aantal van de schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs is in slechte staat. Er wordt geïnvesteerd in
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs,
het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Uitbreiding van schoolgebouwen wordt in principe
gerealiseerd binnen de contouren van het bestaande schoolterrein. Vervangende nieuwbouw wordt of gerealiseerd op
de bestaande locatie, of op een andere locatie waardoor de bestemming van de bestaande locatie mogelijk kan worden
gewijzigd. In de jaren negentig hebben, als gevolg van de daling van het aantal leerlingen, meerdere schoollocaties
een andere bestemming gekregen. Door de toename van het aantal leerlingen is op dit moment een uitbreiding
van de schoolgebouwen noodzakelijk. Deze uitbreiding wordt enerzijds gerealiseerd door uitbreiding van bestaande
schoolgebouwen en anderzijds door aanvullende huisvesting op andere locaties.
Uitgangspunt van het beleid is dat de beschikbare ruimte van de bestaande accommodaties optimaal wordt benut en
ook bij vervangende nieuwbouw een relatie wordt gelegd met herontwikkeling van bestaande locaties. De afgelopen
jaren heeft dit geleid tot het beschikbaar komen van ongeveer 40.000 m2 voor herontwikkeling. De vrijkomende
locaties hebben de bestemming ’woningbouw’ ontvangen. De uit de grondopbrengst vrijvallende middelen zijn
aangewend als financiering van de investeringen in de schoolgebouwen (zie tabel 5).
Tabel 5 Vrijgekomen ruimte ten behoeve van woningbouw

School / project

Huidige ruimtebehoefte

Nieuwe ruimtebehoefte

Vrijkomende ruimte

Laapersveld

16.526

11.738

4.788

Jonkerweg 22

4.128

634

3.494

Mozartlaan

4.474

-

4.474

Lieven de Keylaan

17.921

8.263

9.658

Noord

10.579

5.580

4.999

De Meent

14.386

2.260

12.126

Bron: Actualisatie onderwijshuisvesting 2009

Sinds 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om te zorgen voor buitenschoolse opvang (BSO) als ouders daarom
vragen. Net als in heel Nederland is als gevolg van deze wettelijke verplichting de vraag naar BSO in Hilversum
aanzienlijk gestegen. De wachtlijsten zijn lang. Ondanks dat de gemeente hierin geen wettelijke taak heeft, heeft
de gemeente Hilversum sinds 2009 een facilitator voor uitbreiding van de huisvesting van buitenschoolse opvang
aangesteld.

Zorg
Binnen het thema zorg moet onderscheid gemaakt worden tussen 1ste lijnszorg en 2de lijnszorg32.
Beroepsbeoefenaars binnen de eerstelijns zorg werken steeds vaker samen binnen en tussen disciplines. Te denken
valt aan huisartsen onder één dak (HOED), huisartsen en apotheker onder één dak (AHOED) of tandartsen
onder één dak (TOED). Deze nieuwe organisaties hebben vaak een meer bedrijfsmatige kijk op huisvesting en
locatie. Bovendien worden er huisvestingsrelaties aangegaan met welzijnsvoorzieningen, zorgsteunpunten (zoals
dagverzorging en dagbehandeling) thuiszorginstellingen en lokale hulpverlening, zoals Algemeen Maatschappelijk
Werk. In sommige wijken is er een tekort aan eerstelijns gezondheidszorg.
Hilversum heeft anno 2010 één goed functionerende woondienstenzone (St. Joseph), twee woondienstencentra in
uitvoering (Lopez Dias en de Egelantier) en drie in ontwikkeling (Zuiderheide, De Meent en de Boomberg). In een
woondienstenzone leveren de samenwerkende zorg- en welzijnsinstellingen een gezamenlijk en integraal aanbod van
diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De instellingen werken bij voorkeur vanuit een centraal in de
wijk gelegen woondienstencentrum met een multifunctioneel wijksteunpunt waar bewoners informatie kunnen halen
en elkaar kunnen ontmoeten. In zo’n woondienstencentrum kunnen ook medische en of persoonlijke dienstverlening
zich vestigen, zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog, dagbesteding, begeleiding gehandicapten ed.
Onder de tweede lijn in de gezondheidszorg vallen het ziekenhuis en vormen van zorg binnen instellingen voor
bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen. In de intramurale zorg zal de komende jaren een grote verschuiving
plaats vinden. Niet alleen neemt de vraag naar zorg door de vergrijzing snel toe, ook is het (rijks)beleid gericht op
extramuralisering (verschuiving van zorg in instellingen naar zelfstandig wonen met zorg). Dit geldt zowel voor de
gehandicaptenzorg als voor de ouderenzorg.

32 De eerstelijnsgezondheidszorg is de “rechtstreeks toegankelijke” hulp (huisarts, fysiotherapeut e.d.); De tweedelijnsgezondheidszorg wordt gevormd
door hulpverleners die slechts na verwijzing kunnen worden geconsulteerd
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Foto Kasterman

Hilversum is centrumgemeente voor de Gooi en Vechtstreek voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en
vrouwenopvang. Hilversum ontvangt voor het in stand houden van voorzieningen op die terreinen (doel)uitkeringen
van het Rijk. Bij maatschappelijke opvang gaat het om de volgende voorzieningen:
- de Vluchtheuvel (crisisopvang met 16 opvangplekken);
- de Cocon (dak- en thuislozen opvang met 24 sociaal pensionplaatsen; 12 nachtopvangplaatsen en
4 noodopvangplaatsen).
- Jellinek Gooi en Vechtstreek (ambulante verslavingshulp en preventie-activiteiten).
Door een aanzienlijke bezuiniging van het Rijk op deze uitkering is nieuw beleid in ontwikkeling om deze bezuiniging
adequaat te kunnen opvangen.
  
Bij de vrouwenopvang gaat het om de volgende voorziening:
- St. opvangcentrum het Gooi (crisisopvang voor vrouwen (eventueel met kinderen) na veelal huiselijk
geweldsituaties; 28 opvangplaatsen).

Welzijn33
Op het gebied van peuterspeelzalen heeft de gemeente haar beleid verwoord in het Raamwerk OAB (onderwijs
achterstanden beleid) 2006-2010 en de nota Voorschool Vooruit. Om onder andere de kwaliteit van de
peuterspeelzalen te verbeteren, is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) per 1 augustus
2010 van kracht gegaan. De gemeente wordt daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de peuterspeelzalen.
Ook moet de gemeente gaan zorg dragen voor een 100% aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor
kinderen met een (dreigende taal-) achterstand. Vooruitlopend op deze wet heeft de gemeente de beleidsnota
Voorschool Vooruit (2009) geschreven, waarin de acties staan die de gemeente onderneemt.
Op het gebied van kinderopvang heeft de gemeente geen wettelijke taken, behalve dat zij verantwoordelijk is voor de
registratie van de kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang en voor de handhaving van de kwaliteit
in de kinderopvang gevestigd in deze gemeente. Gezien de beperkte taken, heeft de gemeente ook geen beleid voor
de kinderopvang.

33 Onder Welzijn valt o.a. peuterspeelzalen, kinderopvang, buurt- en wijkcentra en jongeren ontmoetingscentra
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Landelijk ging in 2009 bijna een op de drie kinderen tot 13 jaar naar de formele opvang. Van de kinderen jonger
dan 4 jaar werd ongeveer de helft opgevangen in een kinderdagverblijf of door gastouders. De afgelopen jaren is de
vraag naar kinderopvang toegenomen. Landelijk gezien is in 2009 een groei van 13% in de dagopvang (0-4 jarigen)
gemeten.
Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt als adviesnorm voor buurt- en wijkcentra 1 voorziening
per 10.000 inwoners aangehouden. Hilversum beschikt over 8 buurt- en wijkcentra en voldoet daarmee dus aan die
norm. De spreiding van deze voorzieningen laat echter zien dat in het centrum van Hilversum en in het NoordWestelijk Villagebied geen voorzieningen zijn. Aan dit criterium is nog een brutovloeroppervlak (bvo) per voorziening
gekoppeld van 1000 m²; hieraan voldoen de meeste voorzieningen niet.
De norm voor jongerencentra ligt op 1 voorziening per 15.000 inwoners; Hilversum beschikt over 6 voorzieningen
voor jongeren (5 separaat en 1 in een wijkcentrum) en voldoet daarmee aan de norm.
Iedere gemeente is verplicht om tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te openen voor eind 2011. Begin
2010 is het eerste CJG geopend in Hilversum Zuid.

Kapellen, kerken, moskeeën, synagogen
Hilversum telt momenteel 34 Kapellen, kerken, moskeen en synagogen. Ruim tweederde hiervan (24 gebouwen) is
nog in gebruik als zodanig. De overige gebouwen zijn niet meer als gebedshuis in gebruik. De tendens van de laatste
jaren is, dat eigenaren van voornamelijk kerkgebouwen, bij de gemeente advies vragen over een mogelijk nieuwe
functionele invulling van kerkgebouwen omdat het huidige gebruik eindigt. De gemeente heeft geen specifiek beleid
geformuleerd voor levensbeschouwelijke instellingen en de fysieke ruimtebehoefte hiervan.

Sport/recreatie
Hilversum beschikt over een verspreid aanbod aan sport(trap- en basketveldjes) en speelvoorzieningen in de
openbare ruimte (zie kaartbijlage Speelvoorzieningen in Hilversum). Het sport- en recreatiebeleid is er op gericht
om de openbare ruimte zodanig in te richten dat de leefbaarheid van de buurten goed is en alle kinderen en
jongeren plezierig buiten kunnen spelen. Belangrijk hierbij is dat de openbare ruimte zelf bespeelbaar is (informele
speelruimte) en dat waar dit niet het geval is, een veilige, goed bereikbare, hoogwaardige en centraal gelegen
speelplek aanwezig is (formele speelruimte). De openbare ruimte is medebepalend voor bewegen, spelen en
sportmogelijkheden in een wijk. Veel inwoners van Hilversum recreëren sportief in de openbare ruimte.
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Naast voldoende sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte is het ook belangrijk dat Hilversum beschikt
over kwalitatief goede sportaccommodaties om sporten mogelijk te maken. Deze voorzieningen zijn duidelijk
voorwaardenscheppend voor de sport. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. De buitensportaccommodaties
zijn in de afgelopen jaren kwalitatief verbeterd. Ook aan binnensportaccommodaties worden vandaag de dag hogere
eisen gesteld door de gebruikers en de sportbonden. Voor de georganiseerde sport is het van groot belang dat men
over goede sportaccommodaties kan beschikken (zie kaartbijlage Sportaccommodaties in Hilversum).

Cultuur
De gemeente Hilversum beschikt over een groot cultureel potentieel. Er is een diversiteit aan culturele activiteiten,
maar ook de archieven van het Streekarchief en de historische collecties en exposities van Museum Hilversum
behoren tot het cultureel vermogen. Daarnaast telt Hilversum tal van jonge monumenten van wereldklasse: Dudok’s
Raadhuis, Duiker’s Zonnestraal en Gooiland en vele andere hoogwaardige monumenten. Nieuw in Hilversum is de
beeldbepalende (jonge) architectuur van o.a. Beeld en Geluid, het gebouw van het Commissariaat voor de Media
en het nieuwe Filmtheater. De culturele voorzieningen in de Hilversum trekken naast Hilversummers, ook veel
bezoekers uit de regio.
De afgelopen jaren is veel gerealiseerd op het terrein van culturele voorzieningen. Naast de voor Hilversum zeer
belangrijke, door het rijk gefinancierde, instellingen ‘Beeld en Geluid’ en het ‘Muziek Centrum voor de Omroep’
is door de gemeente ook fors geïnvesteerd in de lokale infrastructuur. Het Filmtheater beschikt over een nieuwe
accommodatie. Museum Hilversum is gerealiseerd, inclusief een nieuw gebouwde vleugel en het poppodium De
Vorstin is gerealiseerd. De muziektent op de Kerkbrink (ontstaan uit particulier initiatief) is in april 2008 met
financiële hulp van de gemeente in gebruik genomen. De gemeente koopt bij Schouwburg Gooiland voorstellingen in,
zodat met die aanvulling weer een programmering van rond de 45 voorstellingen per seizoen is ontstaan.

Detailhandel/ horeca
Hilversum heeft van oudsher een regionaal verzorgende functie. Het draagvlak voor detailhandel en horeca bestaat
uit de inwoners van Hilversum en die uit omliggende gemeenten. Vanuit de regio vloeien vooral bestedingen toe uit
Wijdemeren, Huizen, Laren en Bussum. Ook inwoners uit andere gemeenten, zoals Almere, Amersfoort, Amsterdam,
Blaricum, Muiden, Utrecht en Weesp weten Hilversum te waarderen.34
De regionale verzorgingsfunctie komt tot uitdrukking in een omvangrijk aanbod. De gemeente beschikt over ruim
136.000 m² aan winkelvloeroppervlak (wvo), verdeeld over circa 730 winkels35. Waar de dagelijkse sector in Hilversum
groter is dan in vergelijkbare gemeenten, is het beeld in de niet-dagelijkse sector wisselend. Over het algemeen
is het aanbod in de recreatieve branches (bijvoorbeeld warenhuis, mode, schoenen/lederwaren) omvangrijk. Dit
ruime aanbod duidt op de van oudsher regionale verzorgingsfunctie van de binnenstad van Hilversum. De perifere
detailhandel (dier en plant, doe-het-zelf, wonen) is daarentegen beperkt van omvang. Dit wordt veroorzaakt door het
ontbreken van een cluster van perifere detailhandel in Hilversum.
De detailhandelsstructuur van Hilversum kent een vrij heldere opzet met de binnenstad als regionaal verzorgend
hoofdwinkelcentrum en diverse ondersteunende centra, waaronder De Gijsbrecht, Kerkelanden, Seinhorst en diverse
buurtwinkelgebieden. Overig aanbod is verspreid over de gemeente gelegen, onder meer op het Havenkwartier en
langs diverse randwegen.
Op het Langgewenst staat twee keer per week de markt. Op woensdag telt de markt bijna 100 kramen en circa
65 kramen op zaterdag. Landelijke ontwikkelingen36 hebben hun weerslag op het functioneren van de Hilversumse
markt. Toch is de markt nog steeds een belangrijke trekker.

34 Bezoekersonderzoek Binnenstad 2009, Koopstromenonderzoek Randstad 2004.
35 Locatus 2010.
36 Landelijke trend: minder kooplui, minder bezoekers, minder omzet
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Foto Kasterman

In de binnenstad en verspreid over de gemeente zijn circa 275 horecabedrijven gevestigd. Met 32,7 horecabedrijven
per 10.000 inwoners (tegen landelijk 28,5) is het aanbod zeer ruim. Alleen de hotelsector blijft binnen deze bedrijfstak
in aantal achter (zie kaartbijlage Detailhandelsstructuur).

Natuur/groen
Ruim de helft van de gemeente bestaat uit groen. Het gaat hierbij niet alleen om natuurgebieden (zie paragraaf
natuur), maar ook om plantsoenen, begraafplaatsen, agrarisch gebied en sportvelden (bron GBKH). De hoeveelheid
groen en de verdeling van de verschillende typen groen binnen en buiten de bebouwde kom verschilt sterk. Binnen
de bebouwde kom is de oppervlakte groen beperkt en bestaat deze voornamelijk uit groen, bos en begraafplaats.
Buiten de bebouwde kom ligt een zeer grote oppervlakte groen die voornamelijk bestaat uit bos, heide, agrarisch
gebied en natuur.
Uitgaande van het landelijk gehanteerde kengetal van 75 m² groen per woning binnen de bebouwde kom37 scoort
Hilversum met slechts 58,4 m² ver onder de norm. In vergelijking met de 31 grootste gemeenten waarvoor de groene
meters zijn bepaald38, neemt Hilversum een plaats in bij de achterhoede. Wordt de grens 500 meter over de bebouwde
komgrens naar het buitengebied opgeschoven, dan scoort Hilversum 233,6 m² per woning. Daarmee kan Hilversum
zich meten met de groenste steden van Nederland (zie figuur 18).
Om te voldoen aan de landelijke norm voor groen is nodig dat binnen de bebouwde kom van Hilversum ruim 50 ha
nieuw groen moeten worden gerealiseerd. Buiten de bebouwde kom wordt ruimschoots voldaan aan de normen voor
groen.

37 Bron: Groene meters 3, P.A.M. Visschedijk en M. Huizenga, Alterra-rapport 1919, 2009
38 Bron: Groene meters 3, P.A.M. Visschedijk en M. Huizenga, Alterra-rapport 1919, 2009
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Figuur 18 Vergelijking aantal groene meters voor de 31 grootste steden van Nederland en Hilversum
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Bron: Groene meters 3, P.A.M. Visschedijk en M. Huizenga, Alterra-rapport 1919, 2009

Milieu
externe veiligheid
Hilversum wordt in toenemende mate geconfronteerd met de externe veiligheid van voornamelijk het spoorvervoer.
De spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, die Hilversum kruist, wordt gebruikt voor vervoer van gevaarlijke goederen
waaronder LPG. Het vervoer van deze stoffen brengt een externe veiligheidsrisico met zich mee. Bij de beoordeling
van dit veiligheidsrisico geldt het Plaatsgebonden risico (PR) als “harde” norm. Binnen die contour mogen geen
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. In Hilversum ligt deze contour op de spoorlijn zelf.
Daarnaast speelt het Groepsrisico (GR) een belangrijke rol bij het afwegen van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het
Groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde39. Voor de gemeente geldt een verantwoordingsplicht waarbij zij aangeeft wat
de verhouding is tot de oriëntatiewaarde, waarom zij daarvan eventueel afwijkt en welke maatregelen zij daarbij treft.
Ook bestaat de mogelijkheid om risicodragende ontwikkelingen (bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsbare groepen
nabij een spoorlijn) planologisch uit te sluiten
Bij de integrale afweging spelen ook andere belangen expliciet een rol, zoals economische en maatschappelijke. Ook
de mogelijk haalbare veiligheid, bijvoorbeeld door het versterken van de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid,
kan hierbij in ogenschouw worden genomen. Dit alles in het kader van wat wordt genoemd “een goede ruimtelijke
onderbouwing”.
Naast de externe veiligheid rond het spoor, speelt externe veiligheid ook een rol bij het wegtransport, een enkel
bedrijf dat onder de regelgeving van het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) valt, het transport via
buisleidingen (meestal gas) en een tweetal LPG-tankstations. Tenslotte dient het vliegveld Hilversum te worden
genoemd waar de veiligheidscontouren (naast de geluidscontouren) een belemmering vormen voor de nieuwbouw
in Wijdemeren (zie kaartbijlage Externe Veiligheid). Binnen deze invloedsgebieden dienen afwegingen te worden
gemaakt ten aanzien van (beperkt) kwetsbare bestemmingen, zoals wonen, zorg en onderwijs.
luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Hilversum wordt beïnvloed door lokaal en regionaal verkeer, en door bronnen van elders (ook
vanuit het buitenland). Met als gevolg dat er lokale luchtkwaliteitsproblemen kunnen ontstaan. Voor Nederland zijn
vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) bepalend.

39 Bij dit begrip wordt niet gewerkt met contouren maar met (wiskundige) functies ter hoogte van de voorziene ontwikkeling: risico = kans x effect.
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Met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden grote projecten en maatregelen tegen
elkaar afgewogen om netto een verbetering te realiseren. Hilversum heeft de ontwikkeling van het Media Park en
Arenapark laten opnemen in het NSL. Door het treffen van nationale, regionale en lokale maatregelen (zoals het
Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP)) wordt de luchtkwaliteit verbeterd.
Ten aanzien van Luchtkwaliteit bestaat geen gemeentelijk beleid. In feite wordt de wettelijke normstelling gevolgd
(zie bijlage Luchtkwaliteit).
geluid
Geluid speelt een belangrijke rol bij bestaande situaties en ruimtelijke ontwikkelingen. Een belangrijke bron
van geluidsoverlast in Hilversum is het gemotoriseerde wegverkeer. Daarnaast veroorzaken het spoor en diverse
bedrijven geluidhinder. Op basis van gegevens van het RIVM gebaseerd op het jaar 2008 kan worden geconcludeerd
dat de geluidsbelasting in grote delen van Hilversum matig tot slecht is (d.w.z. een belasting tussen 56 - 60 dB(A)
respectievelijk 61-65 dB(A)). In deze gegevens zijn zowel het wegverkeerslawaai als ook het raillawaai, industrie- en
vliegtuiglawaai meegenomen (zie kaartbijlage Geluidsbelasting). De kwaliteit van de leefomgeving staat hiermee voor
wat betreft geluid onder druk. De druk is daarbij verschillend over Hilversum gesitueerd. Zo scoort de Bloemenbuurt
vaak een “goed” terwijl het noord-westelijk Villagebied over het algemeen matig scoort. Iets soortgelijks doet zich voor
in de Hilversumse Meent (matige score)40.
In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is de beheersing van het geluid geregeld om ongewenste
gezondheidseffecten te beperken. Dit kan door het treffen van bronmaatregelen (stiller asfalt), overdrachts
maatregelen (geluidsschermen) en maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen).

40 bron: http://cerberus.rivm.nl/geluid/gelbel_doel.html
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6 Ontwikkelingen tot 2030
Naast de historische ontwikkeling en de bestaande structuur van de stad, zijn voor verschillende sectoren de ambities
voor de toekomst vertaald in beleid. Het beleid is erop gericht om sturing te geven aan wenselijke ontwikkelingen
voor de gemeente. Daarnaast is het er op gericht om de autonome ontwikkelingen41 in goede banen te leiden. In
de bijlage is een overzicht opgenomen van vastgesteld en/of in voorbereiding zijnde beleid dat relevant is voor het
maken van de structuurvisie. Het betreft gemeentelijk, regionaal en bovenregionaal beleid. In dit hoofdstuk worden
de relevante aspecten uit deze beleidsnota’s bijeengebracht. Hierbij worden de speerpunten uit dit reeds vastgestelde
beleid genoemd en ontwikkelingen op basis van het beleid en autonome ontwikkelingen tot 2030 omschreven.

6.1 Archeologie42
6.1.1

Speerpunten

- Archeologie als onderdeel van het ruimtelijke ordeningsproces (wettelijk)
- Archeologische waarden behouden op hun plaats (wettelijk)
- Kwalitatief hoogwaardig onderzoek (wettelijk)
- Onderzoeksagenda toespitsen op Hilversumse archeologische situatie
-	Integreren van zichtbare en leesbare archeologische waarden/sporen in transformatieproces

6.1.2

Ontwikkelingen tot 2030

Op grond van wettelijke eisen, zal archeologie steeds meer verbonden worden met het totale ruimtelijke
ordeningsproces. Dat houdt in, dat de archeologische waarden steeds meer onderdeel uitmaken van de afweging
welke gronden in aanmerking komen voor ontwikkeling, en de wijze waarop de gronden worden ingericht (behoud
archeologisch erfgoed op zijn plaats en leesbaarheid van het landschap). Het optimaliseren van dit proces heeft
prioriteit. Daarnaast zal de archeologie in 2013 opgenomen zijn in alle bestemmingsplannen. De archeologische
waarden vormen een onderdeel van de afwegingsfactoren die de inrichting van de ruimte bepalen, bijvoorbeeld
door richting te geven aan te bebouwen plekken en het ontzien van erfgoed door planaanpassingen, zoals
funderingsmethode en bouwen zonder kelders. In de komende periode zullen een aantal terreinen van hoge
archeologische waarden worden beschermd. Voorbeelden daarvan zijn terreinen op de Westerheide/Bussumerheide
en Hoorneboegse Heide. Archeologie kenmerkt zich door een verwachting, de archeologische waarden zijn nog niet
bekend. Naar aanleiding van onderzoeksresultaten zal de occupatiegeschiedenis en de sporen daarvan duidelijker
en vollediger ingevuld en beschreven kunnen worden. De onderzoeksagenda van Hilversum en de selectie van te
behouden vindplaatsen zal meer specifiek worden en leidraad in het afwegingsproces rond bescherming, behoud en
onderzoeksstrategie.

6.2 Beeldkwaliteit en cultuurhistorie43
6.2.1

Speerpunten

- Handhaven en versterken van bestaande stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke kwaliteiten
- Bij verdere ontwikkelingen voortborduren op de verschillende verstedelijkingsdynamiek (veranderingstempo) van Hilversum
- Handhaven van de diversiteit in karakteristiek: Hilversum:´Dorp én Stad´
-	Cultuurhistorie gebiedsgericht inzetten (Hilversum, Belvedèrestad) (wettelijk)
-	Cultuurhistorie onderdeel van de ruimtelijke ordening/transformatie van de stad
- Kiezen voor contrast tussen verschillende gebieden in plaats van nivellering qua schaal en bouwhoogte
- Diversiteit in woonmilieus handhaven en versterken
-	Verbeteren van de kwaliteit in de directe woonomgeving
- Handhaven waardevolle groene buitengebieden met een recreatieve functie
- Streven naar een goede en heldere bereikbaarheid van de stad
-	In stand houden en versterken identiteit stad van Jonge architectuur en Stedenbouw
-	Instandhouding ca. 1.000 monumenten en 3 beschermde stadsgezichten
- Gepast gebruik en herbestemming monumenten
41

Een autonome ontwikkeling is een ontwikkeling waar de gemeente mee wordt geconfronteerd, die tevoren niet bekend was en waarop ze
noodgedwongen dient te reageren, zonder dat dit het resultaat is van een zelfstandige beleidsmatige keuze. Kortom een ontwikkeling die
onbeïnvloedbaar en onontkoombaar is en niet als “nieuw beleid” kan worden aangeduid.
42 Voor archeologie is de eigen beleidsnota in voorbereiding, de bovenstaande uitgangspunten komen voort uit de monumentenwet, de beleidsnota
landschap en cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland. Daarnaast bestaat er de archeologische verwachtingskaart.
43 Voor cultuurhistorie en beeldkwaliteit is geen eigen beleidsnota vastgesteld, maar de beleidsuitgangspunten zijn verwerkt in bestemmingsplannen,
gebiedsgerichte beeldkwaliteitsplannen, masterplannen etc. en vormen daarmee vastgesteld beleid.
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6.2.2

Cultuurhistorische ontwikkelingen tot 2030

Op termijn zullen de cultuurhistorische waarden steeds meer aan het begin van het ruimtelijke ordenings- en
het planproces worden geplaatst. Op landelijk niveau wordt hier in het kader van de modernisering van het
monumentenbeleid44 vorm aan gegeven. De cultuurhistorie krijgt een prominentere plaats in de structuurvisies en
de bestemmingsplannen45. Behoud, herbestemming en de gebiedsgerichte benadering (versterken van de identiteit)
worden als andere prioriteiten steeds meer uitgewerkt.
In de toekomst is deze benadering des te belangrijker omdat de transformaties van de leefomgeving ook in Hilversum
binnen de bestaande historisch gegroeide stad zullen plaatsvinden. Ontwikkelingen die voortgezet worden, zijn:
- Stimuleren om van locatiegerichte ontwikkelingen naar gebiedsgerichte transformaties te gaan vanuit een visie op
de gehele stad.
- Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening niet alleen benaderen vanuit behoud architectuurhistorische waarden
(objectgericht), maar ook vanuit de sociaal-historische, economische en ruimtelijke betekenissen.
- Integraal kwaliteitsbeleid met inbegrip van cultuurhistorische dimensie van Hilversum.
- Duurzaamheid met betrekking tot behoud van monumenten en behoud en hergebruik van materiaal.

6.2.3

Stedenbouwkundige ontwikkelingen tot 2030

Rekening houdend met de begrenzing uit de Provinciale Structuurvisie heeft Hilversum, op de gebieden Anna’s Hoeve,
Monnikenberg en Crailo-A1 na, geen uitbreidingsmogelijkheden meer en zal daarom het gewenste en noodzakelijke
programma (zowel voor woningen, werkgelegenheid en diverse (maatschappelijke) voorzieningen grotendeels moeten
realiseren in de bestaande woonomgeving dan wel toestemming worden gekregen van de provincie om buiten de
begrenzing te mogen bouwen. Ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied blijken in de praktijk vaak moeilijk
te realiseren. Veranderingen zijn vaak ingrijpend en niet altijd een verbetering voor de direct omwonenden en
belanghebbenden en het proces om samen met burgers te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis
kost vaak veel tijd en leidt regelmatig tot een versobering of aanpassing van het gewenste programma.
De stedenbouwkundige en cultuurhistorische visie welke is vastgelegd in diverse bestemmingsplannen en
beeldkwaliteitsplannen (zie bijlage 3) heeft als ambitie om bestaande kwaliteiten van Hilversum te koesteren. Met
als uitgangspunt het voortborduren op de verstedelijkingsdynamiek zullen nieuwe en noodzakelijke functies vooral
dienen plaats te vinden in de dynamische gebieden46.

6.3 Wonen
6.3.1

Speerpunten

-	Een regionale woningmarkt binnen het gewest Gooi en Vechtstreek
- Behoud en versterking van diversiteit van woonmilieus;
- Focus op duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid
- Meer dynamiek op de woningmarkt;
- Bijzondere aandacht voor lagere (midden)inkomensgroepen, waaronder met name jongeren, jonge gezinnen en mensen die wonen met
zorg combineren;
- Op peil blijven van een gedifferentieerde voorraad naar prijs. Voor toevoegingen aan de voorraad geldt: jaarlijks gemiddeld 1/3
betaalbaar (huur en koop), 1/3 middelduur en 1/3 duur, met een evenwichtige spreiding over de gemeenten in de regio.
- Bij bouwopgaven ligt focus op bestaand stedelijk gebied (intensivering, herstructurering)
-	Vernieuwende oplossingen op het gebied van wonen zoeken en toepassen

6.3.2

Ontwikkelingen tot 2030

Hilversum telt in 2010 ruim 84.000 inwoners. Zij wonen met gemiddeld 2,16 personen in een woning. De regio en
zo ook Hilversum lopen landelijk gezien voorop in de vergrijzing, maar het aantal inwoners zal desalniettemin nog
met enkele procenten stijgen47. Daarnaast zet de daling van de gemiddelde woningbezetting nog licht door, door o.a.
echtscheidingen en langer (alleen) zelfstandig blijven wonen, waardoor het aantal huishoudens stijgt.

44 MoMo, Modernisering Monumentenzorg, beleidsbrief 2009
45 Vergelijk de regelgeving in het kader van de archeologie. De provincie heeft in het kader van de provinciale verordening structuurvisie de
beleidsnota landschap en cultuurhistorie uitgebracht
46 Dit zijn gebieden waar in korte tijd veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en/of nog gaan plaatsvinden, zoals binnenstad Oost, Larenseweg
e.o., MediaPark e.o., ArenaPark e.o., Entree Kerkelanden, Villa Industria, Anna’s Hoeve/Philipsterrein, Monnikenberg.
47 Rigo, 2008
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Per saldo betekent dit een bevolkingsgroei tot 86.000 inwoners in 2020 en een bijbehorende woningbehoefte van
41.000 woningen. Om alleen in de behoefte vanuit de ontwikkeling van de “eigen” bevolking te voorzien (geboorte en
sterfte, exclusief migratie), zijn tot het jaar 2020 ruim 2000 extra woningen nodig. Behoeften die voortvloeien uit de
centrumfunctie van Hilversum (bovenlokale voorzieningen) of uit de doelstellingen ten aanzien van (economische)
vitaliteit (werknemers in zorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening) zijn in deze woningbehoefteraming niet
meegenomen. De omvang van deze vraag van nieuwe vestigers is moeilijk kwantificeerbaar48.
Wanneer we de ontwikkeling van de ’interne’ vraag afzetten tegen de resultaten uit het verleden, wordt de opgave
voor de nabije toekomst goed duidelijk. Gemiddeld worden in Hilversum circa 250 woningen per jaar gebouwd,
inclusief vervangende nieuwbouw. Sinds 1980 zijn in totaal nog geen 4.000 nieuwe woningen aan de voorraad
toegevoegd. In de meeste gevallen was sprake van inbreiding op vrijkomende locaties (bedrijventerreinen). Door de
inbreiding, in combinatie met het toegenomen autobezit, is de stad in de beleving van velen steeds voller geworden
en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.
Tabel 6 Woningbouwopgave voor regio Gooi en Vechtstreek 2020-2030

2010-2015
totaal netto
herstructurering
totaal bruto

2015-2020

2020-2030

2500

2500

3000

500

500

1000

3000

3000

4000

bron: Metropoolregio 2009

Ontwikkeling van de aard van de vraag
Naast een toename van de vraag naar woningen tot 2030, zal er ook een verandering plaatsvinden in de vraag naar
type woningen. Wat betreft de landelijke en regionaal gesignaleerde demografische ontwikkelingen loopt Hilversum
voorop als het gaat om vergrijzing. Tussen nu en 2025 neemt het aandeel 75-plussers in Hilversum nog licht toe van
9% nu naar 12% in 2025. Ter vergelijking: het Nederlandse aandeel 75-plussers groeit in dezelfde periode van 7%
nu naar 10% in 2025. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg (en verzorgd wonen) toenemen, terwijl tegelijk het
aanbod aan werkenden in de zorg door ontgroening zal afnemen.49
Tegelijk speelt het door de rijksoverheid gestuurde proces van extramuralisering. De betreffende groep bewoners
betreft voor het grootste deel (maar niet alleen) ouderen en dan vooral 75-plussers. Overigens heeft zelfs deze oudste
leeftijdsgroep voor 80% geen of nauwelijks een beperking of zorgvraag. De oudere van straks zal steeds minder in een
verzorgingshuis wonen, maar in één of andere vorm zelfstandig in een woning, welke geschikt is (gemaakt) voor zijn
of haar beperking(en), eventueel geschikt is om de benodigde zorg in te verlenen en al dan niet in een ’beschermde’
omgeving (zoals in een aanleunwoning bij een zorgcentrum).
In opdracht van het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft TNO (2009) de ontwikkelingen in wonen en zorg
gekwantificeerd. Voor Hilversum leidt dit tot de conclusie dat het huidige aanbod van ruim 1200 intramurale
plaatsen (in verpleeg- en verzorgingshuizen) toereikend is voor de vraag naar (psychogeriatrische en somatische50)
verpleeghuiscapaciteit, ook tot na 2025, mits eenheden uit de verzorgingshuizen worden omgezet naar
verpleeghuiseenheden. Door de extramuralisatie de druk op het segment ’geschikt’ en ’verzorgd’ wonen toe. TNO
heeft (op grond van landelijke parameters) het tekort voor Hilversum in deze categorieën becijferd op 700 eenheden.
Deze opgave moet (deels) worden geïncorporeerd in de woningbouwopgave uit tabel in bijlage 4 en kan deels in
de bestaande woningvoorraad middels opplussen worden gerealiseerd. Het college van B&W sorteert hier in haar
programma 2010-2014 op voor door te stellen dat het kostenefficiënter is wanneer er bij nieuwbouwprojecten
levensloopbestendige woningen worden toegevoegd.
Extramuralisering zal, in combinatie met de toenemende behoefte aan keuzevrijheid, leiden tot een variatie aan
(kleinschalige) woon-zorginitiatieven van zowel ouderen als andere inwoners met een beperking of zorgvraag.
Hilversum ondersteunt c.q. faciliteert deze initiatieven in haar ruimtelijk beleid daar waar gewenst en mogelijk.

48 globale inschatting o.b.v. vestigingsoverschot 300 inwoners per jaar, overeenkomend met circa 150 woningen; waarbij wordt opgemerkt dat aanbod
vraagt creëert en andersom een tekort aan aanbod voor de vraag ook vertrekoverschot bewerkstelligt.
49 Economische Visie Hilversum 2009-2020 uitwerkingsnota zorg
50 Psychogeriatrische zorg: zorg die verleend wordt aan ouderen met psychische stoornissen die verband houden met ouderdom (bijvoorbeeld
dementie); Somatische zorg wordt aangeboden aan bewoners die vanwege chronische lichamelijke aandoeningen niet meer in staat zijn om voor
zichzelf te zorgen
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Wonen en werken
Sinds de jaren zeventig in de vorige eeuw is er een trend van scheiden van functies ingezet: bedrijven moesten de
buurt uit vanwege overlast voor bewoners. Deze trend is inmiddels omgeslagen; functiemenging draagt zelfs bij aan
waardecreatie van wijken. Individualisering en de flexibilisering van de arbeidsmarkt leiden tot vervaging van grenzen
(ook in ruimtelijke zin) tussen wonen en werken. Het groeiende segment zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) zijn
hiervan een belangrijke exponent. Dit vergt ruimte voor wonen en werken aan huis.
Om keuzevrijheid van bewoners te vergroten moet er ook ruimte gegeven worden aan specifieke woonwensen, met
een specifieke ruimtevraag, bijvoorbeeld voortvloeiend uit de aard van hun beroep (musici, kunstenaars). Middel
hiertoe kan zijn de mogelijkheden in bestemmingsplannen verruimen en bij nieuwe ontwikkelingen de toepassing van
(collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit wordt ook bepleit in de Provinciale Woonvisie Noord Holland, 2010.

6.3.3

Bovenlokale ontwikkelingen

Hilversum hanteert op het gebied van wonen de regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2007-202051 als grondslag.
Het beleid uit deze visie is gericht op een economisch en sociaal vitale regio die recht doet aan de lokale en
subregionale diversiteit. Dit betekent vitale steden, dorpen en buurten waar ook mensen met een dunnere
portemonnee kunnen wonen en werken. Gestreefd wordt naar een gevarieerd palet van woonzorgvormen en
zorgaanbod. Hilversum heeft een herstructureringsopgave. Nadruk bij herstructurering ligt op het creëren van een
betaalbaar aanbod voor ouderen (levensloopbestendige/nultreden woningen) en jongeren en jonge gezinnen (sociale
huur en betaalbare koop).
Naast de regionale woonvisie bestaat er ook een woonvisie van de Metropoolregio, de Gebiedsagenda 2010-2020.
Voor de gehele Metropoolregio wordt uitgegaan van een woningbouwopgave van circa 100.000 woningen (netto
toevoeging). Voor de regio Gooi en Vechtstreek is de woningbouwopgave vastgesteld op 5.000 woningen in de periode
2010-202052. Om hieraan te kunnen voldoen worden uitleglocaties, zoals de Bloemendalerpolder (zie hieronder),
gerealiseerd. Daarnaast zal op basis van deze opgave een forse inbreidingsopgave gerealiseerd moeten worden dan
wel toestemming worden gekregen van de provincie om buiten de begrenzing te mogen bouwen. Voor de periode
2020-2030 stelt de Metropoolregio een bouwprogramma voor de regio Gooi en Vechtstreek van 3.000 woningen voor.
In tabel 6 is de woningbouwopgave voor de regio Gooi en Vechtsteek samengevat, waarbij het aandeel voor Hilversum
circa de helft bedraagt. Voor de specificatie van bouwprojecten in Hilversum wordt verwezen naar bijlage 4 (tabel
woningbouwprogramma Hilversum ISVIII).

Bloemendalerpolder
Het ontwikkelingsgebied Bloemendalerpolder (circa 490 hectare) ligt tussen Muiden en Weesp en omvat ook de
Gemeenschapspolder. Onder de voorwaarde dat tweederde van de polder duurzaam groen wordt ingericht, kan in
dit gebied woningbouw plaatsvinden voor de regionale woningbehoefte. In de stedenbouwkundige visie is voorzien
in de bouw van minimaal 2450 woningen, waarvan 20% in een lagere prijsklasse. Dit aantal kan wat de provincie
betreft oplopen tot maximaal 3000, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het gebied. Tweederde deel
(minimaal 310 hectare) blijft onbebouwd. Dit deel wordt ingericht met natuur, water en verschillende recreatieve
functies. Cruciaal onderdeel van het project is de door het Rijk voorgenomen inpassing van de nieuwe A1 in het
gebied.

Ter Sype
Het plan Ter Sype behelst de bouw van 420 woningen. Belangrijk kenmerk bij de planontwikkeling is het inpassen
van de nieuwbouwwijk Ter Sype in de bestaande landschappelijke structuur zodat een verantwoorde, beheerste
overgang ontstaat tussen landschap en bebouwing. Het water wordt als ruimtelijk structurerend en sfeerbepalend
element binnen de wijk gebruikt. Dit refereert tevens aan de sfeer die Loosdrecht naar buiten toe uitademt. In het
plan is in differentiatie van de woonsferen en woningtypen voorzien. Het plan is in een totaalvisie ontwikkeld, maar
zal in 2 fasen gerealiseerd worden. Fase 1 omvat ruim 200 woningen, fase 2 ruim 220 woningen.

Crailo
De huidige plannen voor Crailo wijzen op de ontwikkeling van een gebied voor wonen, bedrijven én natuur en
recreatie. Er zijn drie deelgebieden. Op het terrein van de Palmkazerne (het Bussumse deel) komen woningen en
woon-werkcombinaties. Op het voormalige asielzoekerscentrumterrein ligt de nadruk op natuur en in beperkte
mate bedrijvigheid. Ook komt hier een ecoduct over de A1. Het middengebied (Hilversumse deel) wordt een
bedrijventerrein van 10 hectare. Het oefengebied voor de hulpdiensten blijft bestaan.

51 Gewest Gooi en Vechtstreek, 2008
52 Qua bouwopgave maakt G&V onderdeel uit van MRA c.q. de gebiedsagenda 2010-2020
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Schaalsprong Almere
Een bovenlokale ontwikkeling van grote omvang is de schaalsprong Almere. Deze schaalsprong behelst een
toevoeging van 60.000 woningen waarvan 5000 woningen bedoelt zijn voor de opvang van woningbehoefte vanuit
Gooi en Vechtstreek. De ambitie van de gemeente Almere is om aan de oostkant woningen in een lage dichtheid en
het duurdere segment te realiseren. Dit kan de doorstroming in regio Gooi en Vechtstreek stimuleren.

Blaricummermeent
De gemeente Blaricum ontwikkelt een woon-werklocatie van in totaal 55 hectare met 750 woningen en een
bedrijventerrein van 18,5 hectare. In het plan is sprake van een gedifferentieerd programma met betaalbare en dure
woningen in zowel huur als koopsector. Het bedrijventerrein zal bestaan uit 12,3 hectare bedrijvenpark en 6,2 hectare
aan woon-werkunits- Er wordt aangesloten bij de aanwezige ICT- en multimediasector (en aanverwante bedrijvigheid)
in de regio. Het bedrijvenpark is naast een vestigingsplaats voor bestaande bedrijven uit de regio ook een broedplaats
voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in deze sector.

6.4 Economie
6.4.1

Speerpunten

- De gemeente Hilversum zet in op versterking van de positie van Hilversum Mediastad door onder meer een betere (inter)nationale
profilering, netwerkvorming en het stimuleren van vestigingsmogelijkheden voor de creatieve sector.
- Stimuleren van de zorgsector als tweede sector voor wat betreft werkgelegenheid.
- Stimuleren van toerisme en recreatie
-	Tot slot is behoud van ruimte voor bedrijvigheid (werklocaties) en het waar mogelijk versterken van de regionale verzorgingsfunctie
van de binnenstad van Hilversum onderdeel van de economische ambitie.

6.4.2

Ontwikkelingen tot 2030

De Economische Visie kent op een aantal vlakken reeds een concrete ruimtelijke vertaling.
Het Media Park zal worden uitgebreid met 150.000 m² bvo.53 Van dit metrage is ruim 142.000 m² bestemd voor
huisvesting van media- en mediagerelateerde bedrijven. Het restant wordt ingevuld met een hotel, andere horeca,
detailhandel en een Business Support Center. Daarnaast is een uitbreiding van 20.000 m² voor media(gerelateerde)
bedrijvigheid voorzien op twee kavels tegenover het Media Park aan de Naarderweg.

53 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Mediapark Hilversum, 4 oktober 2006.
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Dit totaal van 170.000 m² zal naar verwachting grotendeels gerealiseerd worden in de periode 2010-2030. Het Media
Park is met name interessant voor de grootschalige bedrijvigheid (met uitzondering van het Mediacentrum).
De locatie Mussenstraat wordt in de Economische visie aangeduid als ontwikkellocatie voor kleinschalige creatieveen mediabedrijven die qua uitstraling en imago een ander vestigingsklimaat wensen dan wordt aangeboden
op het Media Park of die zich daar bestemmingsplanmatig niet mogen vestigen. Op het Gemeentewerfterrein
aan de Mussenstraat kan naar verwachting tussen de 6.000 en 8.000 m² bvo gerealiseerd worden. Voor de op de
gemeentewerf gehuisveste EMG (Elektro Mechanische Groep) moet een andere locatie gevonden worden, met
oppervlak van ca. 5000 m².
Op het Arenapark54 is ruimte voor uitbreiding gecreëerd met een omvang van in totaal 95.000 m² bvo. Hiermee is
voorzien in de verdere ontwikkeling van het Arenapark als hoogwaardige kantorenlocatie.
Naast de uitbreidingsmogelijkheden voor diverse locaties welke zijn vastgelegd in de economische visie, zal er in de
periode tot 2030 een grotere ruimtevraag zijn van het bedrijfsleven. Het is echter niet goed mogelijk om op basis van
extrapolatie de ruimtevraag van het bedrijfsleven voor de periode 2010-2020 en 2020-2030 te ramen. Hieraan liggen
twee redenen ten grondslag:
Met de vaststelling van de Economische Visie, alsmede de diverse uitwerkingsnota’s is sprake van een trendbreuk.
Een ambitieuzer economisch beleid leidt tot een grotere ruimtevraag. In de afgelopen jaren is nauwelijks nieuwe
vestigingsruimte voor bedrijven beschikbaar gekomen. Op diverse locaties is zelfs sprake geweest van een afname
van vestigingsruimte. Uit diverse studies blijkt echter wel dat de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid omvangrijk is.
Recente studies naar specifieke sectoren zijn verricht door ETIN en Buck Consultants International.

Creatieve industrie
De creatieve sector levert in 2009 bijna 27% van de werkgelegenheid55. De aanwezigheid van de creatieve sector in
het algemeen en de multimediasector in het bijzonder is door veranderende marktomstandigheden als technologische
ontwikkelingen en de toenemende internationale concurrentie van andere steden echter niet meer vanzelfsprekend.
Dit stelt het Hilversumse mediacluster voor nieuwe uitdagingen en biedt tegelijkertijd nieuwe kansen. Om de positie
van Hilversum te versterken is het onder andere belangrijk om vestigingsmogelijkheden voor creatieve bedrijven te
stimuleren.
ETIN voorziet een nieuwe ruimtevraag voor de creatieve industrie die voor de komende 5 jaar 28.000 m² bedraagt
plus de geraamde latente vraag van 19.500 m², in totaal 47.500 m². Als de gemeente aan deze vraag tegemoet wenst
te komen zal, uitgaande van 9.500 m² per jaar, in de periode 2010-2020 minimaal 95.000 m² gerealiseerd moeten
worden.56
De nieuwe vraag is gebaseerd op extrapolatie van de gegevens m.b.t. de ontwikkeling van het aantal vestigingen
in de creatieve industrie in Hilversum in de periode 1996-2008 naar 2013. In het ETIN rapport wordt echter ook
geconstateerd dat er in Hilversum een tekort is aan nagenoeg alle typen kleinschalige bedrijfshuisvesting waar
de creatieve industrie behoefte aan heeft. Dit leidt tot de veronderstelling dat dit van invloed is geweest op de
ontwikkeling van het aantal vestigingen in de creatieve industrie in de periode 1996-2008. De nieuwe vraag zal
daarom hoger liggen dan is gekwantificeerd omdat voldoende aanbod van geschikte vestigingslocaties tot een hogere
vraag zal leiden.

Bedrijventerreinen
Onderzoek van Buck Consultants International57 toont (net als diverse andere onderzoeken58) aan dat er in de regio
Gooi en Vechtstreek onvoldoende aanbod aan bedrijventerreinen is om aan de vraag te kunnen voldoen. Behoud
van bestaande bedrijventerreinen (werklocaties) is om die reden uitgangspunt van het Regionale Fonds voor
Transformatierechten. Met toevoeging van Crailo/A1 en ontwikkeling van de Diependaalselaan wordt de ergste
druk geledigd. Beide bedrijventerreinen zijn vooral bedoeld als schuifruimte voor bedrijven die elders knel zitten.
Tegelijkertijd zal de bestaande ruimte op bedrijventerreinen, zoals het Havenkwartier, via herstructurering nog
intensiever benut kunnen gaan worden om bedrijven toekomstmogelijkheden te kunnen blijven bieden in Hilversum.
Daarnaast blijft er een tekort aan bedrijventerreinen bestaan. Afhankelijk van het gehanteerde scenario in het
onderzoek van Buck Consultants International, is sprake van een tekort van 65 tot 121 ha aan bedrijventerrein in de
periode 2010 tot 2040. Hierbij is al rekening gehouden met bestaande plannen, zoals Crailo/A1 in Hilversum. Vertaald
naar Hilversum ligt de vraag op een niveau van minimaal circa 15 tot 30 ha in de periode 2010 tot 2040.
54
55
56
57
58

40

Masterplan Arenapark, september 2007.
Lisa 2009
ETIN rapport
Buck Consultants International, Ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren 2010-2040 Metropoolregio Amsterdam. 2010.
Stec, Ruimtemonitor 2009.
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De zorgsector is in termen van de werkgelegenheid de tweede sector in Hilversum en vormt een speerpunt in de
economische visie. Door veranderingen in de zorgvraag heeft de sector een sterk economisch groeipotentieel. De
zorgvraag in Hilversum en de regio neemt vanwege de vergrijzing nog eens sterker toe dan elders in Nederland.
Daarbij geldt dat de sector een duurzame groeimarkt is. Met de ambities op het vlak van zorgeconomie wordt mede
het hoofd geboden aan de uitdagingen waarvoor de zorg zich gesteld ziet.
Het speerpunt zorg krijgt vorm door vestigingsmogelijkheden te bieden aan moderne zorginstellingen. Voor Landgoed
Zonnestraal en op Monnikenberg wordt ingezet op versterking van de zorgsector inclusief ondersteunende bedrijven.
Daarbij hebben Landgoed Zonnestraal en Zorgpark Monnikenberg elk een eigen profiel, waarmee beide locaties
elkaar aanvullen.
De regionale verzorgingsfunctie van de binnenstad krijgt een belangrijke impuls door de ontwikkeling van het
Langgewenst. In Over ’t Spoor worden de mogelijkheden voor het uitoefenen van beroep en bedrijf aan huis
verruimd, met de intentie om deze beleidslijn, waar passend, ook naar andere gebieden door te trekken.
Hilversum heeft met Beeld en Geluid, maar ook als stad van jonge monumenten, gelegen in het groen een
grote toeristische potentie. Toerisme heeft daarbij als voordeel dat het vooral plaatsvindt buiten spitsuren. Het
vormt daardoor een goede aanvulling op andere economische activiteiten zonder dat het een extra druk op de
bereikbaarheid oplevert. Het benutten van de kansen kan door aan te sluiten bij unieke kwaliteiten van Hilversum en
omliggende regio en in het bijzonder door het leggen van verbindingen met de beide andere speerpunten.

6.4.3

Bovenlokale ontwikkelingen

De schaalsprong Almere is gericht op ontwikkeling van 100.000 arbeidsplaatsen. De economieën van Gooi en
Vechtstreek en Almere kunnen elkaar versterken mits nieuwe bedrijventerreinen in Almere wat betreft profilering
complementair zijn aan de Hilversumse en regionale structuur en ambities. Het tekort aan ruimte voor kantoren en
bedrijventerreinen in Gooi en Vechtstreek kan worden gecompenseerd in de plannen van Almere.
Op het gebied van media ontstaat er met toevoeging van Almere op bovenlokaal niveau een driehoek van centra met
elk zijn eigen specialisme. Amsterdam als creatief centrum, Hilversum als kennis- en productiecentrum en Almere
als datacentrum.
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6.5 Verkeer
6.5.1

Speerpunten

- Betere doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet in Hilversum.
Als indicatoren worden o.a. het aantal kilometers file op de Hilversumse buitenring en radialen in de ochtendspits en het aantal
dodelijke ongevallen gebruikt. Sinds 2005 is de congestie op het Hilversumse wegennet gehalveerd en het aantal dodelijke slachtoffers
ongeveer met een kwart afgenomen.
- 	Toename van het fietsgebruik in Hilversum
Als indicator wordt o.a. het aantal verplaatsingen per fiets in Hilversum gebruikt. Sinds 2006 is dit aantal met ongeveer tien procent
toegenomen.
- 	Toename van het gebruik van openbaar vervoer in Hilversum
Als indicator wordt o.a. het aantal verplaatsingen per bus of trein in Hilversum gebruikt. Sinds 2006 is dit aantal met ongeveer twintig
procent toegenomen.
- Betere benutting van de beschikbare parkeerruimte in Hilversum
Als indicator wordt gebruikt het percentage Hilversummers dat aangeeft parkeerproblemen in de buurt te ervaren. Sinds 2009 is een
dalende lijn ingezet.
- 	Evenredige verdeling van de mobiliteitsgroei over alle vervoerwijzen.
Als indicator wordt gebruikt de modelsplitsverdeling (verdeling over de vervoerswijzen) gebruikt. Sinds 2006 is deze verdeling
ongewijzigd.

6.5.2

Ontwikkelingen tot 2030

Het Rijk voorspelt dat de mobiliteit tot het jaar 2028 blijft groeien59. Het doel van het door de raad vastgestelde
Hilversumse verkeersbeleid is dat deze groei over alle modaliteiten wordt opgevangen, dit vergt dat het aandeel
‘openbaar vervoer’ en ‘langzaam verkeer’ zal de komende jaren minimaal gelijk moeten blijven. Naar verwachting
zal het verkeer tot het jaar 2020 op deze wegen snel, veilig, leefbaar en oversteekbaar afwikkelen. Daarna zal het
verkeersaanbod, naar verwachting, de beschikbare capaciteit fors overschrijden.
Op de bestaande infrastructuur kan de groei van het gemotoriseerde verkeer tot het jaar 2020 worden opgevangen60
mits het gebruik van alternatieve vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets) fors gestimuleerd blijven. De komende
periode zal in dat geval geïnvesteerd moeten worden in het verbeteren van het busnetwerk (met een vrijliggende
busbaan), het completeren van het recreatieve fietsnetwerk (aanleggen ontbrekende fietsschakels), uitbreiden en/
of reguleren van de parkeercapaciteit en het zoeken naar fysieke ruimte voor ‘park en ride/bike-locaties’ alsmede
parkeercapaciteit voor grote voertuigen.

Fietsnetwerk
Het completeren van het recreatieve fietsnetwerk houdt in het voltooien van het Rondje Hilversum (zie kaartbijlage
Fietsrondje Hilversum). Uit onderzoek61 blijkt dat er in de regio rond Hilversum een tekort is aan fietspaden door
aantrekkelijke groene gebieden. Dit tekort wordt opgevuld door het aanleggen van het Rondje Hilversum. Op een
21 kilometer lange recreatieve fietsroute is het mogelijk om rond Hilversum te fietsen, voor het grootste deel over
bestaande fietspaden. De nog te realiseren onderdelen betreffen:
1. Een verbinding van de Zuiderheide met paviljoen Anna’s Hoeve door aanleg van ongeveer 1.500 m nieuw fietspad
tussen Laarder Wasmeer en de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve (project Wasmeer Zuid en Wasmeer Noord)
2. De noordelijke omsluiting van landgoed Monikkenberg en het Tergooi Ziekenhuis. Voor deze verbinding is een
fietstunnel en circa 800 meter nieuw fietspad nodig;
3. De verbinding van de Soestdijkerstraatweg met de spoorwegovergang Maartensdijk (traject Huydecopersweg):
1.000m nieuw fietspad met een kleine fietstunnel onder de afrit van de A27;
4. De combinatie met de spoorwegovergang bij Maartensdijk (behouden overweg of aanleg van een fietstunnel ter
vervanging).
5. Zuid verbinding: 800m nieuw fietspad om door een ononderbroken groene omgeving ten zuiden van Hilversum
(Kerkelanden) te fietsen. Het fietspad sluit aan op de fietsbrug over Hilversums kanaal en het fietspad langs het
Zuidereinde in ’s- Graveland, die door de gemeente Wijdemeren in 2007 zijn aangelegd.

Parkeercapaciteit
De parkeercapaciteit zal de komende jaren onvoldoende zijn om aan de parkeervraag te kunnen voldoen. In 2009
bezaten de 39.876 Hilversumse huishoudens gezamenlijk 41.483 voertuigen.62
59
60
61
62
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http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/miljardenpakketaannieuwemaatregelenvoormobiliteit.aspx
bron: Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. (IBP), zie www.hilversumbeterbereikbaar.nl
Recreatief groen in de stedelijke regio’s, VROM, 2009
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Deze voertuigen zijn in per wijk uitgesplitst en afgezet tegen de beschikbare parkeercapaciteit op straat (zie tabel
bijlage 6). De prognoses voor 2020 en 2030 zijn gebaseerd op een groei van het autobezit met 25% in de afgelopen 10
jaar.63 In de tabel is niet meegenomen het leaseautobezit, de parkeervraag door sociaal bezoek en de parkeervraag van
bedrijven (zowel bezoek als eigen personeel). Daar staat tegenover dat vele bedrijven en woningen (sterk afhankelijk
van de wijk) parkeercapaciteit op eigen terrein bezitten. Met name in die wijken (in de regel de oudere wijken) waar
géén of nauwelijks parkeercapaciteit op eigen terrein is, zijn de problemen op dit moment al het grootst.
De huidige schaarste en toekomstig geprognosticeerde schaarste in 2020 en 2030 zijn overeenkomstig met het
percentage van de wijken die (in 2009) hebben aangegeven dit zij op dit moment al een parkeerprobleem ervaren.
Tabel 7 Percentage van de wijken die in 2009 parkeerprobleem ervaren

1211 Centrum

21%

1212 van Riebeeckkwartier

19%

1213 Zuidoostelijke Villawijk

2%

1214 Bloemenkwartier

28%

1215 Hilversum Zuid

16%

1216 Havenkwartier/Kerkelanden

27%

1217 Noordwestelijke Villawijk

9%

1218 Hilversumse Meent

14%

1221 Oude Wijk over ‘t Spoor

33%

1222 Hilversum Noord

13%

1223 Hilversum Oost

16%

Hilversum

19%

Bron: Omnibusenquete gemeente Hilversum, 2009

63 CBS, 2010
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Op buurtniveau blijkt de ervaren parkeerproblematiek het grootst te zijn in64:
- Havenstraatbuurt
- Bloemenkwartier Noord
- Het Rode Dorp
- Geuzenbuurt
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat in een viertal buurten op dit moment de
parkeerdruk onacceptabel hoog is. De verwachting is dat in 2020 praktische alle buurten problemen ervaren en dat
Hilversum in het jaar 2030 een structureel tekort aan parkeerplaatsen heeft van tientallen duizenden stuks. Om de
autonome groei op te vangen zijn naar verwachting in het jaar 2020 13.000 extra parkeerplaatsen nodig en de tien jaar
daarna nogmaals zo’n aantal.
Naast parkeercapaciteit in de verschillende wijken, moet er ook gezocht worden naar fysieke ruimte voor transferia
en parkeercapaciteit voor lange voertuigen (zie kaartbijlage Aangewezen zoeklocaties transferia).65 In de nota
Hilversum 2015 zijn vier zoeklocaties66 genoemd voor transferia. De CROW67 adviseert P&R-locaties van een minimale
omvang 10.000 m². Een vrachtwagen-parkeerplaats dient minimaal 500 m² (10 voertuigen) groot te zijn.
De prognose is dat na het jaar 2020 de huidige infrastructuur ontoereikend is om met name het gemotoriseerde
verkeer te blijven faciliteren. Voor de periode 2020-2030 zal moeten worden gekozen voor het volledig opvangen van
de groei via de alternatieve vervoerswijzen of het realiseren van nieuwe infrastructuur. Ook de parkeercapaciteit voor
fietsen zal de komende jaren onvoldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Het ruimtebeslag is afhankelijk van het
soort oplossing dat gekozen wordt (één laag, etagerekken, in een gebouw of ondergronds). Voor de locatie station
zijn in 2030 naar verwachting ca. 2.300 extra klemmen nodig. Zouden deze 2.300 klemmen op maaiveld geplaatst
worden, dan is daar 3.450 m² voor nodig. Het huidige tekort aan fietsparkeerplaatsen in de binnenstad bedraagt 800
fietsparkeerplaatsen (telling april 2010). In 2030 is de inschatting dat er hier 3.650 fietsparkeerplaatsen nodig zijn. Dit
betekent ten opzichte van de bestaande situatie een extra ruimtebeslag van 2.475 m². Ook op andere locaties met een
centrale ontmoetingsfunctie o.a. Gijsbrecht van Amstelstraat, Kerkelanden, Seinhorst etc. wordt de komende 20 jaar
een stijgende behoefte aan fietsparkeerplaatsen verwacht.

Bovenlokale ontwikkelingen
Door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes is gezamenlijk
een studie gedaan naar een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen Huizen en Hilversum. In de
plannen die gemaakt zijn naar aanleiding van deze studie krijgt de HOV-bus een vrije busbaan die grotendeels loopt
langs de snelweg A27.
Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad van Hilversum ingestemd met het voorkeurstracé voor een HOV
verbinding tussen Huizen en Hilversum68. Het tracé in Hilversum is een vrijliggende busbaan aan de zuidzijde van en
parallel langs het spoor Hilversum/Amersfoort langs Monnikenberg tot aan het Wandelpad, naar Hilversum station.
De volgende inpassingsmaatregelen (principeoplossingen) zijn voorzien:
- Een op- en afrit van de A27 nabij de Weg over Anna’s Hoeve en kruising van het spoor naar Amersfoort met
viaduct;
- Het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve, die samen met het spoor en het bustracé wordt overkluisd door een
ecoduct, dat de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg verbindt.
- Er komt een halte bij de Mussenstraat en een langzaam verkeersverbinding om het spoor ter hoogte van de
A. Fokkerweg te kruisen.
- Een aftakking van de busbaan ter hoogte van de Van Linschotenlaan over het Monnikenbergterrein via Tergooi
Ziekenhuizen naar het Arenapark;
- Bij de Oosterengweg wordt de busbaan ingepast met een auto-/fietstunnel onder het spoor Hilversum-Amersfoort
en de busbaan
- Bij het Wandelpad kruist de busbaan het spoor naar Utrecht gelijkvloers
- Vanaf het Wandelpad loopt het tracé naar het station langs de Prinses Beatrixtunnel
- Het tracé langs het Wandelpad wordt aangelegd grotendeels op het bestaande P+R-terrein en het parkeerterrein
van de politie, in combinatie met het herinrichten van de vrijkomende ruimte

64
65
66
67
68
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Omnibusenquête gemeente Hilversum, 2009
Nota Hilversum 2015
Genoemde zoeklocaties voor transferia: Bussum Zuid, Crailo/A1, Arenapark en Berestein
CROW: Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
Het college B&W heeft, naar aanleiding van een ingediende motie in de raad, de intentie uitgesproken om in het proces van structuurvisie de
mogelijkheden voor een transferium in Hilversum of elders in de regio te bezien.
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De raad heeft het tracé vastgelegd. Principeoplossingen worden in overleg met aanwonenden en andere
belanghebbenden in een vervolgtraject verder uitgewerkt, waarbij alternatieven mogelijk zijn die binnen budget
en oplossend vermogen voor HOV blijven. In november en december 2010 nemen de gemeenten Huizen, Laren
en Blaricum een besluit over de HOV. De gemeenteraad van Eemnes en de provincie zijn akkoord met het
voorkeurstracé en de financiering. Het project gaat door als alle partijen instemmen. Na besluitvorming door
gemeenteraden wordt de uitvoering van het project geregeld in een bestuursovereenkomst. De verwachting is
dat de uitvoering van het project in 2014 start en in 2015 wordt afgerond. Voor de schaalsprong Almere is een
forse verbetering van de bereikbaarheid via weg en openbaar vervoer noodzakelijk. Het doortrekken van de HOV
verbinding richting Almere is een van de mogelijkheden hiervoor.

6.6 Groen
6.6.1

Speerpunten

- Het bestaande groenbeleid voor de bebouwde kom is erop gericht om de samenhang en herkenbaarheid in het netwerk van
lijnen (wegen, stadsentrees, langzaamverkeerroutes, de zogenaamde groene vingers en zichtassen) en de verscheidenheid in de
verschillende woongebieden (villagebieden, binnenstad, compacte wijken, Dudokwijken en nieuwe wijken) te behouden en versterken.
- Het bestaande groenbeleid voor het buitengebied is erop gericht om de natuurgebieden rond Hilversum te behouden en de
aanwezige natuurwaarden door maatregelen te verbeteren. Daarnaast wordt gestreefd naar de realisatie van verbindingen tussen
natuurgebieden om een zo groot mogelijke aaneensluiting te bereiken.
- Het bestaande kapbeleid voor bomen binnen de bebouwde kom is erop gericht om het gevarieerde en beeldbepalende bomenbestand
van Hilversum te behouden door middel van een kapvergunningplicht voor alle bomen dikker dan 20 cm. Buiten de bebouwde kom
geldt de boswet.

6.6.2

Ontwikkelingen tot 2030

Groenbeleid
Het groenbeleid voor Hilversum is in herziening. De vigerende nota’s “Hilversum meer dan Groen” (beleid binnen de
bebouwde kom uit 1993) en het “Landschapsbeleidsplan” (beleid buiten de bebouwde kom uit 1992) worden hierdoor
herzien en gebundeld tot één integraal beleidsplan voor al het groen binnen de gemeente: Het groenbeleidsplan 2030.
De uitgangspunten van de vigerende beleidsnota’s (behoud en ontwikkeling van groen binnen Hilversum) zullen
in het groenbeleidsplan 2030 overeind blijven. Een uitvoeringsprogramma met concrete (groen)projecten zal deel
uitmaken van deze nieuwe beleidsnota.
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Kapbeleid
Het kapbeleid is in herziening. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de regels voor het kappen van bomen
waarbij behoud van waardevolle en beeldbepalende bomen gewaarborgd blijft.
Ecologische hoofdstructuur
De realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) voor 2020 is een gemeentelijke taak die voortkomt uit
beleid van rijk en provincie. Het planologisch beschermen van de als EHS begrensde gebieden, door deze in
bestemmingsplannen een natuurbestemming te geven, is hierbij de eerste prioriteit. Daarnaast wordt verwerving,
inrichting en beheer van de natuurgebieden door natuurbeschermingsorganisaties (GNR en Natuurmonumenten) of
particuliere/agrarische natuurbeheerders nagestreefd. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar.69
Natuurverbindingen
De realisatie van de voor het Gooi belangrijke natuurverbindingen in de vorm van natuurbruggen zijn in de EHS
vastgelegd (zie kaartbijlage EHS met natuurverbindingen). Hoewel de gemeente Hilversum nooit trekker is van de
realisatie van deze natuurbruggen, zijn voor Hilversum en omgeving de volgende natuurbruggen ruimtelijk relevant:
- Natuurverbinding Ankeveen: (dubbele onderdoorgang provinciale weg N236, gemeente Wijdemeren en Hilversum,
uitvoering gepland in 2011/2012)
- Natuurbrug Laarderhoogt (Over A1 en Naarderstraat, gemeente Laren, uitvoering gepland in 2012) Ten behoeve
van de realisatie van deze natuurbrug zal het AZC Crailo verdwijnen en worden vrijkomende percelen (welke voor
ongeveer 1/3 op grondgebied van de gemeente Hilversum liggen) overgedragen aan GNR. Het gaat hier om ca.
5 ha.
- Natuurverbinding “Groene Schakel” (Over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort en onder de A27, Gemeente
Hilversum en Baarn, plan in voorbereidingsfase)
- Natuurbrug “Zwaluwenberg” (Over de A27, spoorlijn Hilversum-Utrecht en de N417, Gemeente Hilversum,
uitvoering gepland in 2011 en 2012)

6.7 Zorg
6.7.1

Speerpunten

- Waar mogelijk stimuleren van samenwerkingsverbanden HOED, AHOED e.d.
- Het bevorderen van woondienstenzones
- Omzetting van verzorgingshuisplaatsen naar verpleeghuisplaatsen (fysieke verpleeghuiszorg en psycho-geriatrie)

6.7.2

Ontwikkelingen tot 2030

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen beroepsbeoefenaars in de zorg en is groot voorstander van
groepspraktijken verspreid over de gehele gemeente (zie bijlage 9 kaartbeelden Zorginstellingen in Hilversum). In
met name Hilversum Noord-Oost is de toeloop aan nieuwe patiënten zo groot dat de huisartsen in die wijk (gevestigd
in het Medisch Centrum Seinhorst) 2 jaar geleden noodgedwongen een patiëntenstop hebben ingevoerd. Deze
patiëntenstop is inmiddels opgeheven voor nieuwe inwoners, echter, een uitbreiding is en blijft nadrukkelijk gewenst.
Gebaseerd op het inwonertal van Hilversum is er plaats voor 35 Fte huisartsen (zie tabel bijlage 5). Op dit moment
zijn er feitelijk 33 Fte huisartsen, derhalve –reeds nu- een tekort van in ieder geval 2 Fte. Op dit moment zijn er in
Hilversum 13 vestigingen van apotheken, gebaseerd op de kengetallen is er in Hilversum plaats voor 10 vestigingen.
De conclusie kan getrokken worden dat, gelet op de kengetallen, een uitbreiding van het aantal vestigingen van
apotheken niet nodig is.

Woondienstenzones
De trend van extramuralisering (zie paragraaf wonen) brengt met zich mee dat er een groeiende vraag is
naar de levering van diensten en zorg aan huis en er ontstaat behoefte aan een fysiek punt in de wijk: een
woondienstencentrum. In een woondienstenzone leveren de samenwerkende zorg- en welzijnsinstellingen een
gezamenlijk en integraal aanbod van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De instellingen werken
bij voorkeur vanuit een centraal in de wijk gelegen woondienstencentrum met een multifunctioneel wijksteunpunt
waar bewoners informatie kunnen halen en elkaar kunnen ontmoeten. In een woondienstencentrum kunnen ook
medische en/of persoonlijke dienstverleners zich vestigen, zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog,
dagbesteding, begeleiding gehandicapten ed. Woondienstenzones zijn eveneens van belang in het kader van

69 In oktober 2010 ligt er een partiele herziening van de Provinciale Structuurvisie ter inzage met een herijking van de EHS in Noord-Holland. Waar
van belang worden de wijzigingen die hieruit voortkomen, meegenomen in de volgende fasen van de structuurvisie.

46

Kenschets Structuurvisie Hilversum 2030

toekomstige andere ontwikkelingen. Er zijn eenvoudig, voor de klant aantrekkelijke combinaties te maken met
de Centra voor Jeugd en Gezin en de Brede School (zie onderdeel welzijn en onderwijs). Het woondienstenzoneconcept is toepasbaar voor heel Hilversum. De komende jaren is het beleid er op gericht om heel Hilversum
binnen een verzorgingsgebied van een woondienstencentrum onder te brengen, wat moet resulteren in zeven
woondienstencentra (zie kaartbijlage Woondienstencentra).
Hoe woondienstenzones feitelijk worden ingericht zal per wijk verschillen en is afhankelijk van de wensen van de
klant alsmede van de mogelijkheden van de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen. Welke concrete ruimtevraag deze
ontwikkeling met zich mee brengt is op dit moment niet aan te geven. Dit wordt mede bepaald door de vraag waar
wel of niet van bestaande bebouwing van zorginstellingen gebruik gemaakt kan worden, de mate van een toename
van extramuraal wonen, het bouwvolume van vormen van aangepaste woningbouw en dergelijke.
Als gevolg van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is er een uitbreiding van zorgtaken te constateren waarbij
zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn wordt verplaatst. In 2010 doet de praktijkondersteuner70 GGZ haar intrede
in de huisartsenpraktijk om meer zorg van de (duurdere) 2e lijn naar de eerste lijn te halen. Met name ouderen
maken veel gebruik van huisartsenpraktijken. Op grond van (een toenemende) vergrijzing van de inwoners van
Hilversum lijkt de aanname gerechtvaardigd dat het beroep op zorg zal toenemen. Het is echter niet mogelijk om op
basis van bovenstaande aannames de ruimtevraag voor de periodes 2010-2020 en 2020-2030 te ramen. Daar komt nog
bij dat extra benodigde praktijkruimte, als gevolg van het inrichten van groepspraktijken/HOED’s/AHOED’s ed., meer
dan nu multifunctioneel gebruikt zal worden.
In dit verband moet ook nog gewezen worden op de ontwikkelingen rond het Tergooiziekenhuis (relatie 1e lijnsen 2e lijnszorg, Eerste Hulp/Spoedeisende Hulp, Zorghotel ed.). Anders dan de 1e lijnszorg kunnen en zullen de
functies/vestiging van 2e lijns-/ziekenhuiszorg ook buiten Hilversum gerealiseerd worden.

6.8 Welzijn
6.8.1

Speerpunten

- De gemeente biedt aan alle kinderen die Vroeg-Voorschoolse Educatie (VVE) nodig hebben, een plaats aan (wettelijk)
- Minimaal één Centrum voor Jeugd en Gezin (wettelijk), ambitie voor drie centra in Hilversum

6.8.2

Ontwikkelingen tot 2030

In de nota Voorschool Vooruit (2009) is berekend dat er voor peuterspeelzalen een uitbreiding van 7 VVE-groepen
noodzakelijk is. In deze nota staat ook dat in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten ‘Samen aan de Slag’ al is
afgesproken dat gemeenten aan alle kinderen die VVE nodig hebben, een plaats wordt aangeboden.
Voor kinderopvang waren er in 2008 1075 kindplaatsen beschikbaar voor dagopvang71, de maximale vraag in
Hilversum in 2008 bedroeg 182472. Hilversum beschikt eind 2009 over 1042 kindplaatsen73. Hieruit blijkt een tekort
aan kindplaatsen van ongeveer 750 plaatsen. Voor de kinderopvang moet per kind een netto vloeroppervlakte
van 3,5 m² binnen en 3 m² buiten worden berekend. In een groep kunnen maximaal 20 kinderen. Een ideale
opvanglocatie biedt aan 60 kinderen opvang met een bruto vloeroppervlakte van ca 100 m² per groep.
De gemeente Hilversum heeft aangegeven dat zij de ambitie heeft om drie Centra voor Jeugd en Gezin in te richten:
één in Hilversum Noord, één in Hilversum Oost en één in Hilversum Zuid. Daarnaast is afgesproken om in de regio
Gooi en Vechtstreek regionaal invulling te geven aan het CJG. Lokaal wordt daarop de invulling van een CJG verder
ontwikkeld met uitbreiding en accenten per CJG en per wijk. Deze regionale aanpak past bij de samenwerking op het
terrein van de jeugd in de regio Gooi en Vecht: regionaal waar dat kan, lokaal waar dat moet.

70

Praktijkondersteuners ondersteunen de huisarts in de zorg voor mensen met Diabetes, COPD en andere chronische aandoeningen Ook gaan de
praktijkondersteuners meer huisbezoeken afleggen en is de trend dat artsen meer faciliteiten willen aanbieden (bijvoorbeeld de mogelijk om bloed
te laten prikken, om de hoek van waar de mensen wonen, zodat mensen niet meer helemaal naar het ziekenhuis hoeven te gaan).
71 bron: Kinderopvangregister gemeente Hilversum
72 bron: Netwerkbureau Kinderopvang
73 bron: Kinderopvangregister gemeente Hilversum

47

Kenschets Structuurvisie Hilversum 2030

6.9 Onderwijs
6.9.1

Speerpunten

- 	Uitgangspunt van het ´Convenant Onderwijs Huisvestingsvoorzieningen´ is dat door investeringen in de schoolgebouwen de
gebouwenvoorraad voldoet aan de huidige onderwijskundige uitgangspunten en voor de leerlingen voldoende capaciteit beschikbaar
is.
- Stimuleren van multifunctionele accommodaties bij nieuwbouw- en renovatieplannen
- De gemeente heeft een faciliterende rol bij uitbreiding van de huisvesting van buitenschoolse opvang

6.9.2

Ontwikkelingen tot 2030

Voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de ruimtebehoefte
berekend aan de hand van het aantal groepen dat op de scholen aanwezig is. Dit aantal groepen is bepalend voor
het aantal lokalen per school. Voor het voortgezet onderwijs wordt de ruimtebehoefte berekend op basis van het
aantal m2 per leerling. Vanaf het jaar 2012 wordt de berekening van de ruimtebehoefte voor alle onderwijssoorten
geharmoniseerd en geldt voor alle onderwijssoorten dat de ruimtebehoefte afhankelijk is van het aantal m2 per
leerling.
Voor het vaststellen van de structurele ruimtebehoefte wordt gebruik gemaakt van een leerlingenprognose.
Voor de gemeente Hilversum wordt jaarlijks in de maand januari de prognose geactualiseerd. Op basis van de
leerlingenprognose van januari 2010 wordt voor de periode tot en met 2015 een lichte toename van het aantal
leerlingen in het basisonderwijs verwacht. Daarna wordt verwacht dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs
zal afnemen. De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs heeft op termijn ook gevolgen voor
de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet
onderwijs (zie bijlage 7 Leerlingenprognose)

De leerlingenprognose geeft per school inzicht in de te verwachten ruimtebehoefte voor de scholen. Deze
ruimtebehoefte wordt vastgelegd in een aantal m2 bruto vloeroppervlakte.
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Voor de komende periode (2010 – 2015) worden de volgende ruimtebehoeften verwacht:
- Lorentzschool 400 m2
- Mozarthof 735 m2
- Donnerschool 2.000 m2 (wettelijke verplichting)
- Mythylschool 2.000 m2
- Anna’s Hoeve 4000 m2 (incl. terrein)
De leerlingenprognose vertoont het beeld dat vanaf 2014 het aantal leerlingen in het basisonderwijs en vanaf 2017
het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afneemt. Deze ontwikkeling heeft naar verwachting geen gevolgen
voor de ruimtelijke ontwikkeling. De toename van het aantal basisschoolleerlingen tot 2014 moet worden opgevangen
binnen de bestaande accommodatie. De afname betekent dat de scholen weer iets ruimer in hun jasje komen te
zitten.
De komende jaren wordt de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties verder gestimuleerd.
In het beleidsvoornemen van de gemeente Hilversum is opgenomen om bij nieuwbouw- en renovatieplannen van
de schoolgebouwen de voorziening voor buitenschoolse opvang zo veel mogelijk in de plannen mee te nemen.
Doelstelling bij het realiseren van deze accommodaties is multifunctioneel ruimtegebruik, uitgangspunt hierbij is
maximaal het bestaande ruimtebeslag. Daar waar multifunctioneel gebruik niet of in beperkte mate mogelijk is moet
rekening worden gehouden met een beperkt aantal extra m2 bvo. Bij de BSO is er de komende jaren een verschuiving
naar schoolaccommodaties te verwachten. In 2009 was (landelijk) meer dan 60% van de BSO-locaties nog buiten de
scholen gehuisvest.
Uit onderzoek in 2008 is gebleken dat er toen tot eind 2011 740 plekken BSO tekort waren in Hilversum.
In 2008 zijn er 220 plekken bijgekomen, in 2009 86 plekken en in 201074 nog eens 180 plekken. Dit betekent dat
er momenteel nog een tekort is van ongeveer 254 plekken BSO. Uitgaande van de situatie dat multifunctioneel
gebruik niet mogelijk is betekent dit een ruimtelijke vraag van 1778 m2 (norm binnenruimte 3,5 m2 per kindplaats
en buitenruimte idem). Op het moment dat de extra ruimtebehoefte eind 2011 is gerealiseerd wordt verwacht dat er
voldoende BSO-plekken aanwezig zijn voor de vraag op dit moment. Gelet op de uitkomst van de leerlingenprognose
wordt er tot 2015 een lichte toename van het aantal BSO-plekken verwacht. De vraag op langere termijn (2020/2030)
wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals toename of afname van de doelgroep, vergrijzing en toename van
arbeidsmarktparticipatie.
De gemeente is verplicht te zorgen voor voldoende accommodatie voor het geven van bewegingsonderwijs aan de
leerlingen van de scholen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs
en het voortgezet onderwijs. Voor een lokaal bewegingsonderwijs geldt een minimumnorm van een netto
speeloppervlakte van 252 m2. De gemeente Hilversum omvat 17 lokalen die niet aan deze norm voldoen, dit betreft
lokalen die voor 1987 zijn gerealiseerd. Het vervangen van deze lokalen door lokalen die aan de minimumnorm
voldoen betekent een ruimtebehoefte van ongeveer 8.500 m2, tenzij de vervangende nieuwbouw op de bestaande
locatie kan worden gerealiseerd. Een alternatief is de vervangende nieuwbouw te combineren in een sportzaal of
sporthal.

6.10		Cultuur
6.10.1 Speerpunten
- Het zichtbaar maken van het culturele vermogen van Hilversum
- Het bevorderen van de culturele infrastructuur.

6.10.2 Ontwikkelingen tot 2030
Een aantal culturele instellingen in Hilversum heeft nog geen goede huisvesting, zoals Globe (centrum voor kunst
en cultuur), het Grafisch Atelier en enkele verenigingen op het gebied van amateurkunst. De accommodatie van
Theater Achterom is evenmin optimaal. Deze voorzieningen, hoewel op zich zelf succesvol opererend, missen
uitstraling en bieden vanwege de ongewenste locatie of omgevingsfactoren geen of nauwelijks toegevoegde waarde
aan de culturele beleving van de stad. De gemeente Hilversum wil daarom een beter samenspel van culturele
voorzieningen en uitgaansleven. De binnenstad, als concentratiegebied voor culturele voorzieningen, winkels, horeca
en leisurevoorzieningen75, biedt hiervoor de beste mogelijkheden.

74 Gegevens verwerkt tot medio 2010
75 Leisure: containerbegrip voor alle activiteiten die we in onze vrije tijd uitvoeren
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Onderzocht moet worden wat de meerwaarde van een cultuuras (dan wel een concentratie van culturele
voorzieningen) zou kunnen zijn en waar en hoe die as moet komen te liggen (o.a. het toetsen van kansen voor de
’s-Gravelandseweg met de voormalige AVRO-studio of de Groest). Een exacte invulling van de cultuuras is er nog niet,
daarmee is de ruimtevraag die dit met zich meebrengt niet kwantificeerbaar.

6.11 Sport en Recreatie
6.11.1 Speerpunten
-	Tot stand brengen en beheren van evenwichtig verdeelde speelvoorzieningen, die op de speelbehoefte van kinderen zijn afgestemd.
- Optimaliseren sportaccommodaties;
-	Nieuwe technieken toepassen voor een efficiënter ruimtegebruik;
- Kunstgrasvelden aanleggen zodat minder separate trainingsvelden nodig zijn;

6.11.2 Ontwikkelingen tot 2030
Het sport- en recreatiebeleid richt zich op het bespeelbaar maken van de openbare ruimte (informele speelruimte)
en waar dit niet mogelijk is, een veilige, goed bereikbare, hoogwaardige en centraal gelegen speelplek (formele
speelruimte). De hoeveelheid informele speelruimte verschilt per wijk. In verschillende wijken is hieraan een tekort.
Hoe groot dit tekort is, is momenteel nog niet in beeld.
Het huidige aanbod van formele speelvoorzieningen (met uitzondering van sommige trapvelden van
natuurgras) is veilig en kwalitatief en bovendien redelijk verspreid. In verschillende wijken zijn
hoogwaardige speelplekken met een grote speelwaarde. Er bestaan echter ook ‘witte vlekken’ op de
speelruimtekaart en de speelwaarde van verschillende speelvoorzieningen is beperkt (zie kaartbijlage materiaal
speelvoorzieningen). De komende jaren dient daarom 3% van de openbare ruimte bestemd voor bebouwing76 als
speelruimte te worden gereserveerd in gebieden van stedelijke vernieuwing77. Daarnaast dient te worden gezocht
naar nieuwe speelruimte in de wijken waar er een tekort bestaat aan (informele) speelruimte.
Hilversum beschikt momenteel over drie sporthallen. De minimumvariant, van de landelijk geldende planningsnorm
voor het realiseren van een sporthal is dat er per 20.000 inwoners één sporthal beschikbaar dient te zijn (volgens

76 woningen met eventuele tuinen, winkels, kantoren, enzovoort, met uitzondering van terreinen speciaal bedoeld voor bedrijven
77 Landelijke richtlijn uit 2005 voor hoeveelheid formele speelruimte in een gemeente
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het ‘draagvlakcijfer Planologische Kengetallen’). Volgens deze norm moeten er in Hilversum minimaal vier tot vijf
sporthallen beschikbaar zijn. Dit betekent dat er een tekort is van minimaal één sporthal. Dit tekort blijkt ook uit de
huidige bezetting en vraag vanuit het sportveld. Voor een sporthal is een minimale ruimte nodig van 1056 m².
Enkele sportvelden in Hilversum liggen op grondgebied van de Vereniging van Natuurmonumenten. De Vereniging
van Natuurmonumenten verhuurt dit gebied voor sportdoeleinden aan de gemeente Hilversum, die dit verhuurt
aan een korfbalclub en een golfclub. Natuurmonumenten heeft ingestemd met de verlenging van de huidige
huurovereenkomst tot en met 31 december 2018.
Na deze periode kan de gemeente in principe niet meer rekenen op verlenging van de huurovereenkomst.
Natuurmonumenten heeft aangegeven deze locatie dan in te willen richten als natuurgebied, conform de
voorwaarden van de EHS. Er is overleg gestart om te kijken of er mogelijk grondruil kan plaatsvinden, zodat de
sportverenigingen kunnen blijven en natuurmonumenten elders het natuurgebied kan compenseren. Indien dit niet
het geval is, zal er voor de sportverenigingen een andere locatie gezocht moeten worden binnen de gemeente.

6.11.3 Bovenlokale ontwikkelingen
De groei van Almere kan een extra impuls geven aan de ontwikkeling van dagrecreatie en meerdaagse toerisme in
deze regio. Met name als in Almere enkele grootschalige toeristische attracties en accommodaties worden ontwikkeld.

6.12 Milieu
Naast thema’s die een concrete ruimteclaim met zich mee brengen, zijn er ook functies en thema’s die geen
ruimteclaim hebben in de zin dat er extra m² voor nodig zijn. Deze functies stellen randvoorwaarden of bieden
mogelijkheden voor ontwikkelingen. Het thema milieu stelt randvoorwaarden en/of biedt kansen voor de
ontwikkelingen binnen Hilversum.

6.12.1 Bodem
In de toekomst wordt verwacht dat de ondergrond meer multifunctioneel gebruikt zal gaan worden. Hierbij kan
onder andere worden gedacht aan ondergronds bouwen, voor het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van
bijvoorbeeld gebouwen en het gebruik van de bodem voor duurzamer energiegebruik, bijvoorbeeld als opslagplaats
voor energie (warmte koudeopslag). De provincie Noord-Holland acht de bodemstructuur in het Gooi uitermate
geschikt voor het gebruik van warmte koude opslag. Met name in de gebieden Media Park en Arenapark zijn
dergelijke systemen al gerealiseerd of worden nog aangelegd.

6.12.2 Externe veiligheid
Voor inrichtingen is het begrip externe veiligheid momenteel uitgewerkt in wet en regelgeving. Externe veiligheid
ten aanzien van transport is nu nog geregeld via Rijksbeleid, maar wordt naar verwachting vanaf 2011 geregeld via
Algemene Maatregel van Bestuur (voor het buisvervoer, hier meestal gas) en via het Besluit Transportroutes Externe
Veiligheid gecombineerd met het Basisnet voor overige transportvormen (weg, water en spoor). De in Hilversum
gelegen Veluwelijn (Amsterdam – Amersfoort) zal daarbij worden ingedeeld in categorie II hetgeen betekent dat voor
die lijn een gewogen afweging dient te worden gemaakt tussen transport en ruimtelijke ordening.
Gevolg van deze ontwikkeling zal zijn dat meer dan voorheen, rekening zal moeten worden gehouden met (beperkt)
kwetsbare bestemmingen in het invloedgebied van een transportweg. Bij deze bestemmingen dient te worden gedacht
aan woningbouw (kwetsbaar) en kantoren (soms beperkt kwetsbaar).
Specifieke aandacht vraagt het nieuw in te voeren plasbrandaandachtsgebied (PAG), een strook ter weerszijden
van de spoorlijn met een breedte van 30 m. per strook. Binnen dit gebied (waar een brand kan ontstaan door een
uitstromende vloeistof waardoor een naastgelegen transportmiddel explodeert) dienen over het algemeen geen
(beperkt) kwetsbare bestemmingen te worden toegelaten.

6.12.3 Geluid
Op basis van nu bekende gegevens is een prognose gemaakt van geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer en
railverkeer in 2020 (zie kaartbijlage Geluidsniveau op 1,5 en 5 meter).Met het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) wordt het preventieve
karakter van de Wet geluidhinder versterkt, de regelgeving vereenvoudigd en zal de gemeente bewuster moeten
omgaan met effecten van groei van verkeer. De EU-richtlijn Omgevingslawaai verplicht gemeenten om (in 2011)
geluidsbelastingkaarten op te stellen en de belangrijkste knelpunten aan te pakken met een op te stellen actieplan
(in 2012). In het actieplan dient een communicatieplan te zijn opgenomen om burgers te informeren over geluid in
hun omgeving (in 2014).
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Door wetswijzigingen op het gebied van de luchtvaart zullen ook de geluidszoneringen van het vliegveld Hilversum
gaan veranderen.

6.12.4 Luchtkwaliteit
De verwachting in de verdere toekomst is dat de achtergrondconcentraties78 voor (zeer) fijn stof (PM10 en PM2.5) en
stikstofdioxide (NO2) na 2015 zullen dalen als gevolg van internationaal, rijks en regionaal beleid (zie kaartbijlage
materiaal Luchtkwaliteit Fijnstof). De uitstoot van met name (NO2) zal echter weinig afnemen, waardoor de
luchtkwaliteit een aandachtspunt zal blijven langs wegen. Kwetsbare groepen worden bij de ontwikkeling van scholen
en verzorgingstehuizen beschermd (indien deze langs provinciale of rijkswegen worden gerealiseerd bij dreigende
grenswaarde overschrijdingen).

6.12.5 Water
Het huidige rijksbeleid is om zoveel mogelijk hemelwater direct op het eigen perceel te infiltreren. Op deze wijze
kan zoveel mogelijk hemelwater ten goede komen aan de bestrijding van verdroging. Het hemelwater wordt in het
grootste deel van Hilversum reeds geïnfiltreerd via de stadsvijvers en in Hilversum oost, ook buiten de stad bij Anna’s
Hoeve en voorheen ook op de Laarder Wasmeren. Hilversum is terughoudend met het infiltreren van hemelwater op
perceelsniveau omdat de effecten van het hemelwater op de grondwaterkwaliteit niet duidelijk zijn. Consequentie
van dit vastgestelde gemeentelijk beleid is dat bij nieuwbouwwijken en grote nieuwbouwprojecten ruimte moet
worden gereserveerd voor de infiltratie van hemelwater binnen het projectgebied. In de stadsdelen met een gemengd
stelsel, zal waar mogelijk ruimte voor infiltratie van water moeten worden gecreëerd.
Bij bouwwerkzaamheden kan bronneringswater vrijkomen wat ook via het hemelwaterriool terecht komt in de vijvers
en infiltreert. Het vrijkomen van dit water kan worden beperkt door verschillende technieken, echter deze brengen
aanzienlijke meerkosten met zich mee en kunnen niet altijd worden toegepast. Daarom wordt bij het ontwerp en
beheer van het watersysteem rekening gehouden met de mogelijke verwerking van bronneringswater.
Door klimaatverandering zal de hoeveelheid, maar ook de intensiteit van de neerslag toenemen79. Deze hoeveelheden
hemelwater zullen moeten worden geïnfiltreerd binnen of buiten de stad. Stedelijke verdichting en het gegeven
dat tuinbezitters hun tuinen steeds verder verstenen leiden eveneens tot meer afvoer van hemelwater. Huidige en
toekomstige groenstructuren geven kansen om deze problematiek op te lossen.
Toekomstverwachtingen op landelijk niveau schetsen een beeld van zeespiegelrijzing in combinatie met bodemdaling.
Hierdoor zal het beleid zich richten op het plaatsen van kwetsbare functies op hoger gelegen gedeelte van Nederland,
waartoe ook Hilversum behoort. Eerste aanzetten daartoe zijn te vinden in “Streekplan Noord-Holland Zuid” uit 2003,
waarbij bijvoorbeeld buitendijkse bebouwing wordt verboden.

78 De gemiddelde luchtkwaliteit zonder lokale bronnen, zoals wegverkeer en/of industrie op 1 km2
79 bron: “Klimaat in de 21e eeuw”, KNMI, 2006
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7 Ruimteclaim tot 2030
Vanuit verschillende beleidsthema’s is er beleid opgesteld tot 2020 of nog verder. In dit beleid zijn de wettelijke taken
en de ambities van de gemeente verwoord. De wettelijke taak van de gemeente en haar eigen ambities brengen een
ruimtevraag met zich mee. In onderstaande paragrafen is per thema de ruimtevraag tot 2030 verwoord. Hieronder
staat per thema de concrete ruimtevraag en indien van toepassing de nieuwe ruimteclaim weergegeven.

7.1 Ruimteclaim beeldkwaliteit en cultuurhistorie
Hilversum bezit een (inter)nationale reputatie vanwege de waardevolle jonge architectuur en stedenbouw, omgeven
door natuurgebieden. In die zin vormt de waardevolle stad een ruimtevraag. Hilversum heeft zich onderscheiden
door een samenhangende visie en ontwikkeling van de stad. De natuurbescherming, het welstandstoezicht,
voorzieningen en woningbouw met sociaal-cultureel élan maakten structureel en wezenlijk deel uit van het
ruimtelijke ontwikkelingsbeleid van Hilversum.
De ‘ruimtevraag’ uit zich ook in de notie van de manier waarop met het behoud en de ontwikkeling van de stad wordt
omgegaan en op welke wijze de functionele ruimteclaims worden ingepast en vormgegeven. De karakteristieke,
waardevolle gebieden en de monumenten kunnen gezien worden als ruimtevraag. Bijvoorbeeld het speerpunt
herbestemming is daarvan een uitwerking, integreren archeologische waarden in planvorming, het speerpunt behoud
en versterking dorp en stad, en het speerpunt behoud en verbinding natuurgebieden.

7.2 Ruimteclaim wonen
In het kader van de woningbouwopgave metropoolregio 2009 staat voor Hilversum een netto productie van 2500
woningen tot 2020 geprogrammeerd (inclusief een herstructureringsopgave van 500 woningen). De ‘theoretisch
berekende ‘interne vraag’ is 2000 extra woningen tot 2020 (inclusief het aandeel voor het benodigde segment
‘geschikt en verzorgd wonen’). Voor de periode tussen 2020 en 2030 ligt er een bouwopgave van circa 2000 woningen.
Opgeteld levert dit tot 2030 een woningbouwopgave van 6500 woningen. In de ISV3-periode (2010-2014) staan 1835
nieuwbouwwoningen op inbreidingslocaties op het programma plus (netto)100 woningen op herstructureringslocaties.
Voor de periode daarna zijn er (vooralsnog) nieuwbouwplannen voor circa 1200 woningen. Dit betekent dat tot 2030
er nog een ruimteclaim is voor 3365 woningen.

7.3 Ruimteclaim economie
Vanuit economie ligt er voor de komende jaren een hele concrete ruimtevraag waar in verschillende ruimtelijke
projecten de ruimte al voor beschikbaar is en welke geen nieuwe ruimteclaim met zich mee brengt:
- 150.000 m² bvo op Media Park;
- 20.000 m² bvo media gerelateerde bedrijven, hierin wordt voorzien op locatie tegenover Media Park op
Naarderweg.
- 6000 – 8000 m² bvo bedrijventerrein, hierin wordt voorzien op de Mussenstraat80
- 95.000 m² bvo, uitbreidingsmogelijkheden op Arenapark
Daarnaast zijn er functies die een ruimtevraag hebben waar wel een nieuwe ruimteclaim uit voort komt. Het is
echter nog niet aan te geven hoe groot deze ruimteclaim concreet wordt:
- Nieuwe locatie voor de EMG (gemeentewerf)
- De nieuwe ruimtevraag voor creatieve bedrijvigheid. Deze is in totaal geraamd op 95.000 m², een deel van deze
ruimtevraag zal echter geaccommodeerd worden door de uitbreiding van het Mediapark en de herontwikkeling van
de Gemeentewerf op de Mussenstraat.
- Daarnaast kent de regio Gooi en Vechtstreek een tekort van 65 tot 121 ha bedrijventerrein tot 2040. Vertaald naar
Hilversum ligt de vraag op een niveau van minimaal circa 15 tot 30 ha in de periode 2010 tot 2040. Hierin wordt
in Hilversum nog niet voorzien. Dit betekent dat wil de gemeente aan de vraag kunnen voldoen, er tot 2040 (een
langere horizon dan de structuurvisie) extra ruimte nodig is voor bedrijventerreinen in de regio en daarmee ook in
Hilversum.

80 Bron: economische visie, 2007
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7.4 Ruimteclaim verkeer
Vanuit verkeer is er tot 2030 een concrete ruimtevraag voor diverse verkeersnetwerken. Als wordt gekozen voor het
completeren van het fietsnetwerk moet nog circa 4 km fietspad worden gerealiseerd. Uitgaande van een fietspad
van gemiddeld 2,5 m breed, resulteert dit in een ruimtevraag van 10.000m² om het recreatieve rondje Hilversum te
completeren.
Om in 2030 aan de parkeervraag te kunnen voldoen is een uitbreiding van de parkeercapaciteit nodig met een
ruimtebeslag van 400.000 m². Daarnaast moet er ruimte gereserveerd worden voor vier locaties voor transferia langs
de invalswegen Hilversum, met een totale ruimtebeslag van 42.000 m².
Ook de vrije busbaan (HOV) brengt een ruimteclaim (en een ruimtevraag) met zich mee, echter het is nog onbekend
hoe groot de claim en de vraag gaan worden.
De huidige infrastructuur lijkt na 2020 ontoereikend om het gemotoriseerde verkeer te blijven faciliteren. Voor
de periode 2020-2030 zal moeten worden gekozen voor het volledig opvangen van de groei via de alternatieve
vervoerswijzen of het realiseren van nieuwe infrastructuur.

7.5 Ruimteclaim groen
Voor groen kan gesteld worden dat er binnen de bebouwde kom een tekort is aan groen en buiten de bebouwde
kom een ruim aanbod. Uitgaande van de norm van 75 m² groen binnen de bebouwde kom per inwoner, ligt er een
ruimteclaim van ca. 20 ha voor groen binnen de bebouwde kom. Het tekort aan groen verschilt per wijk. Vooral in
de Bloemenbuurt en in Over het spoor zijn de tekorten groot. Daar waar het maken van nieuwe groenvoorzieningen
niet haalbaar is, kan worden ingezet op kwaliteitsverbetering van het bestaande groen binnen de bebouwde kom.
Daarnaast is behoud van- en vergroting van de bereikbaarheid van het groen net buiten de bebouwde kom van belang
om de hoeveelheid beschikbaar groen te vergroten zonder feitelijke toevoeging van extra m² groen.

7.6 Ruimteclaim zorg
Vanuit zorg geldt dat er een ambitie ligt voor de realisatie van zeven woondienstencentra in Hilversum. De ruimte
claim die dit met zich meebrengt is moeilijk kwantificeerbaar. Dit wordt mede bepaald door de vraag waar wel of niet
van bestaande zorginstellingen gebruik gemaakt kan worden.

7.7 Ruimteclaim welzijn
Voor kinderopvang is er tot 2030 een minimale ruimte nodig van 750 kindplaatsen. Dit brengt een ruimteclaim
van minimaal 3750 m² met zich mee. Daarnaast is er nog een ruimteclaim voor zeven groepen ten behoeve van de
peuterspeelzalen. Deze claim komt voort uit een wettelijke taak van de gemeente en behoeft ca. 1000m² ruimte.

7.8 Ruimteclaim onderwijs
Voor een aantal scholen kan een concrete ruimtevraag worden benoemd tot 2030.
- Lorentzschool: 400m²
- Mozarthof 500 m²
- Donnerschool 1000 m² (wettelijke verplichting)
- Mytylschool 2000 m²
- Anna’s Hoeve 4000 m² (incl. terrein; is reeds in bestemmingsplan voorzien)
Daarnaast dienen een aantal accommodaties voor bewegingsonderwijs te worden aangepast om aan de norm te
kunnen voldoen (wettelijke verplichting). Dit geeft een extra ruimteclaim van ±8500m² ten behoeve van gymzalen.
Voor de buitenschoolse opvang is een bruto ruimtevraag van 1778 m².

7.9 Ruimteclaim sport en recreatie
Vanuit sport en recreatie geldt dat binnen stedelijke vernieuwingsprojecten 3% van ruimte bestemd voor bebouwing,
moet worden gereserveerd voor speelplekken. Daarnaast is er binnen de gemeente ruimte nodig voor één sporthal
met een footprint van 1056m².
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7.10 Conclusie
De verschillende ruimtevragen zijn waar mogelijk gekwantificeerd in een concreet aantal m². Dit geeft een beeld
van de hoeveelheid m² die nodig is om alle wettelijke taken en ambities waar te kunnen maken. Alle ambities en
wettelijke taken geven een ruimtevraag van ruim 900.000 m².
Echter, niet elke ruimteclaim is in m² uit te drukken en daarnaast wordt er ook geen rekening gehouden met de
mogelijkheid van multifunctioneel ruimtegebruik. Dit betekent dat het genoemde aantal m² niet het uiteindelijke
ruimtebeslag weergeeft. In het totaal van de 900.000 m² is niet meegenomen de m² waar in bestemmingsplannen al
in is voorzien, maar nog niet is gerealiseerd81. Het gaat hierbij om nieuwe m². De ruimtevraag is hiermee globaal in
beeld.
De aanbodzijde laat zich moeilijker kwantificeren. Wel kunnen een aantal mogelijkheden worden benoemd waarmee
ruimte beschikbaar kan komen binnen de bestaande voorraad:
- Leegstand / transformatie:
Door leegstaande panden opnieuw in te vullen binnen de bestaande bestemming dan wel te transformeren naar
een andere bestemming kan een deel van de ruimtevraag worden geaccommodeerd.
- Grondpositie van de gemeente82:
Door inzet van gemeentelijk grondbezit, kunnen nieuwe functies worden gerealiseerd.
- Intensiveren van plannen:
Meer programma realiseren per m², hoger bebouwingspercentage per m².
- Meervoudig grondgebruik / multifunctioneel gebruik:
in Hilversum kan meer ondergronds en bovengronds gebouwd worden. Daarnaast kunnen gebouwen ook
multifunctioneel worden gebruikt.
Met bovenstaande mogelijkheden kan een deel van de ruimteclaims worden ingevuld. De wettelijke verplichtingen
die de gemeente heeft, zoals peuterspeelzalen, aanpassing gymlokalen en huisvesting van de Donnerschool, kunnen
binnen deze mogelijkheden gerealiseerd worden. Echter, deze mogelijkheden bieden geen oplossing voor de totale
ruimteclaim die uit deze inventarisatie naar voren komt. De ruimtevraag die voortkomt uit de ambities van het
verschillende sectorale beleid, overstijgt ruimschoots het aanbod van ruimte die er is in Hilversum.

81 zoals het mediapark en arenapark.
82 De gemeente heeft beperkt eigen grondbezit.

55

Kenschets Structuurvisie Hilversum 2030

8 Sterktes en zwaktes, kansen en knelpunten
In voorgaande hoofdstukken zijn per sector de ambities tot 2030 weergeven. In dit hoofdstuk worden de sterke en
zwakke punten en kansen en bedreigingen benoemd die voortkomen uit de inventarisatie van de ontwikkelingen.

8.1 Sectorale kansen en bedreigingen
8.1.1

Stedenbouw en cultuurhistorie

Sterke punten
- De aanwezigheid van (jonge) monumenten geeft de stad haar
eigen kwaliteit
- Hilversum kent een grote diversiteit in woonmilieus
- (Inter)nationale bekendheid als stad van jonge monumenten en
kwaliteit restauratie/bebouwing (imago)

Kansen

-	Inbreiding in de bestaande stad vormt een bedreiging voor de
woonkwaliteit
- Aardkundige monumenten kunnen beperkend zijn voor
meervoudig ruimtegebruik, voor bebouwing, maar ook voor
warmte/koude opslag

Wonen

Sterke punten
- Hilversum kent een gunstige ligging tussen de metropoolregio
Amsterdam en de regio Utrecht
- Hilversum heeft een grote variatie aan woonmilieus
- De groene omgeving van Hilversum zorgt voor een aantrekkelijke
woongemeente.

Kansen
- Hilversum heeft een gedifferentieerde woningvoorraad en
woonmilieus
- Hilversum heeft in Anna’s Hoeve en Diependaalselaan twee
mogelijke nieuwbouwlocaties
- Mogelijkheden voor wonen boven winkels
- Aanbod van nieuwbouw in Almere in duurdere segment
kan doorstroming vanuit de Hilversumse woningvoorraad
betekenen waardoor betaalbare woningen voor jonge gezinnen
beschikbaar komen.
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- Hilversum heeft voornamelijk te maken met inbreidingsplannen,
binnen bestaand stedelijk gebied.
- Ontbreken stedenbouwkundig- en archeologiebeleid

Bedreigingen

- Het gepast gebruiken en herbestemmen van monumenten
- Het ontwikkelen binnen de karakteristieken van Hilversum,
waarmee Hilversum zich kan blijven onderscheiden.
-	Inbreiding in de bestaande stad vormt een kans gezien de
beschikbare ruimte

8.1.2

Zwakke punten

Zwakke punten
- De woningvoorraad in Hilversum is relatief oud. Door tekorten
aan betaalbare woningen is het met name voor lagere inkomens,
waaronder veel jongeren en jonge gezinnen, moeilijker aan een
woning te komen.
-	Tekort aan zorggeschikte woningen
-	Er is een lange wachttijd voor sociale huurwoningen, er is een
tekort aan woningen in het middensegment en koopwoningen
hebben een relatief hoge prijs
- Hilversum is als gevolg van problemen rond doorstroming en
betaalbaarheid de afgelopen decennia vergrijsd en ontgroend

Bedreigingen
-	Er is sprake van stagnatie op de woningmarkt oftewel een
gebrek aan dynamiek.
- Door inbreiding in combinatie met toegenomen autobezit staat
de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.
- De beschikbaarheid van betaalbare woningen in Almere trekt
jonge mensen weg uit de regio.

Kenschets Structuurvisie Hilversum 2030

8.1.3

Economie

Sterke punten
- Hilversum is een echte werkstad;
- 	Er zijn veel hoogopgeleiden binnen de beroepsbevolking;
- Hilversum heeft een sterke economische structuur met sectoren
als multimedia, creatieve zakelijke dienstverlening, kunsten en
zorg;
- De creatieve sector is sterk vertegenwoordigd in Hilversum;
- De creatieve sector zorgt voor veel afgeleide werkgelegenheid
in faciliterende en toeleverende sfeer en draagt in belangrijke
mate bij aan de identiteit en het culturele klimaat in de stad.
- De binnenstad van Hilversum heeft met een omvangrijk aanbod
aan detailhandel en horeca een sterke regionale functie;
- De zorgsector in Hilversum heeft een sterk regionale functie;
- 	Van oudsher heeft onze gemeente grote naamsbekendheid als
dé Mediastad door aanwezigheid mediacluster;
- Aanwezig zijn de faculteit Kunst, Media en technologie van de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Kansen

-	Imago van Hilversum: slechte bereikbaarheid en weinig
dynamiek;
-	Relatief hoge leegstand in voormalige aanloopstraten rond
winkelgebied Gijsbrecht van Amstel en de Binnenstad;
-	Er is sprake van een sterke afhankelijkheid van de mediasector.
- Het imago van Hilversum Mediastad is sterk gelieerd aan de
traditionele omroepen;

Bedreigingen

- Gunstige toekomstperspectieven voor sterke economische
sectoren: multimedia, zorg en zakelijke dienstverlening;
- Hilversum heeft als stad van jonge monumenten en gelegen in
het groen een grote toeristische potentie;
-	Verdere uitbouw economische samenwerking op regionaal
niveau en Metropoolregio niveau;
-	Toename tweeverdieners en 55+ ers met bestedingen op
toeristisch-recreatief gebied;
- De schaalsprong van Almere kan oplossing bieden voor
verplaatsing van arbeidsextensieve bedrijvigheid uit Hilversum

8.1.4

Zwakke punten

-	Tekort aan fysieke ruimte voor uitbreiding bestaande bedrijven
en nieuw te vestigen bedrijven;
-	Vraag en aanbod bedrijfshuisvesting sluit niet op alle
deelsegmenten goed op elkaar aan;
- Door technologische ontwikkelingen (e.g. glasvezel) is de
noodzaak voor multimediabedrijven om in Hilversum gevestigd te
zijn sterk afgenomen;
- Sterk toegenomen concurrentie van omliggende steden (e.g.
Amsterdam en Almere) met name m.b.t. de multimediasector;
- Onderontwikkelde kennisinfrastructuur;
- Matig perspectief buurtwinkelgebieden.

Verkeer

Sterke punten
- Hilversum ligt gunstig ten opzichte van de snelwegen: de A1
verbindt Hilversum met Amsterdam en Amersfoort en de A27
vormt de verbinding met regio Utrecht en Almere.
- Hilversum heeft langs alle hoofdwegen een vrijliggende
fietsvoorziening.
- Alle wegen zijn duurzaam en veilig ingericht
-	Er is een goede treinbereikbaarheid met drie treinstations,
inclusief een intercity station
- Bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer is sterk
verbeterd.

Kansen
-	Realisatie van de HOV kan antwoord zijn op toenemende druk
van gemotoriseerd verkeer op het Hilversums wegennetwerk.
- Frequentieverbetering van de treinverbinding van en naar
Amsterdam (iedere 10 minuten een trein)
-	Verbetering van de bereikbaarheid na 2020 biedt een kans voor
het woon- en werkklimaat van Hilversum

Zwakke punten
- De bereikbaarheid van Hilversum is matig
- Hilversum heeft een slecht imago op verkeersgebied
-	Er is geen vrijliggende businfrastructuur (HOV)
-	Er zijn smalle straatprofielen
- Hilversum heeft een parkeerprobleem
-	Er is een structureel tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen.

Bedreigingen
- Huidige verkeersnetwerk kan groei van mobiliteit tot het jaar
2020 opvangen. Na 2020 is de prognose dat het huidige netwerk
ontoereikend is voor het faciliteren van met name gemotoriseerd
verkeer.
- De parkeerdruk zal in de stad toenemen.
- De spoorlijn scheidt de stad in tweeën.
-	In de toekomst zal er een tekort aan fietsenstallingen ontstaan
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8.1.5

Groen

Sterke punten
- Hilversum heeft een groen imago. Dit komt met name door de
natuurgebieden rondom de stad.
- De natuurgebieden rondom de stad zijn goed bereikbaar vanuit
de stad.
- De natuurgebieden rondom de stad zijn in handen van
natuurorganisaties en daarmee beschermd
- De economische waarde van het groen, die 10 à 15 % hoger ligt
dan elders in Nederland

Kansen

- Privé en algemeen groen staan onderdruk van ondermeer
parkeren, er is sprake van verstening van de openbare ruimte
- Wanneer bescherming van natuurgebieden niet wordt
bewerkstelligd (privaatrechtelijk, dan wel planologisch) bestaat
de mogelijkheid dat natuurgebied verloren gaat ten kosten van
ambities van andere functies die ruimte nodig hebben.

Zorg, Welzijn, Cultuur

Sterke punten
- De ontwikkeling van woondienstencentra zorgt voor een
goede spreiding van zorg over de stad en daarnaast voor
multifunctioneel gebruik van ruimte
- De aanwezigheid van Zonnestraal, het ziekenhuis en
Monnikenberg
- Stimuleren van HOED en AHOED
- Breed aanbod aan culturele voorzieningen
- Beeldbepalende culturele voorzieningen zoals Beeld en Geluid
- Hilversum beschikt over een centrum voor Jeugd en Gezin

Kansen
-	Een combinatie van functies op de beleidsterreinen wonen,
welzijn en zorg maakt “sterk”, is efficiënt(er), resulteert in een
verhoging van de kwaliteit van de integrale dienstverlening.
Draagt bij aan het toekomstig gewenst volume van geschikte
intramurale zorgwoningen
-	Landelijk is er een trend waarneembaar dat er steeds meer
welzijnsvoorzieningen kiezen voor gezamenlijke huisvesting.
- Beter samenspel van culturele voorzieningen en
uitgaansgelegenheden is mogelijk.
- De in ontwikkeling zijnde “visie op de eerste lijnszorg”
biedt gemeente de mogelijkheid om in faciliterende zin de
huisartsenvoorzieningen te optimaliseren.
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- Ondanks het groene imago heeft Hilversum binnen de bebouwde
kom relatief weinig groen.
- Het onderhoud aan groen is verminderd/versoberd ten opzichte
van tientallen jaren geleden
- De terugloop in het binnenstedelijk bomenbestand
- De toegankelijkheid van de natuurgebieden rondom de stad
wordt door natuurorganisaties voor sommige gebieden beperkt.
- Doordat Hilversum wordt omsloten door natuurgebieden, is
er weinig ruimte voor uitbreiding naar buiten. Hierdoor komt
de ruimte in de stad onder druk te staan. De stad wordt in de
beleving van velen steeds voller, groen in de bebouwde kom
wordt schaarser en de leefbaarheid komt onder druk te staan.

Bedreigingen

- Het beter bereikbaar maken van de omringende natuurgebieden,
kan zorgen voor een meer optimale beleving van het groen,
kan dienen als compensatie voor de beperkt aanwezige
groenstructuur in de stad zelf en kan worden aangewend voor
sport- en recreatieve doeleinden.
- Ontsnippering, oftewel het met elkaar in verbinding brengen van
groenstructuren rond de stad
- Het beter bereikbaar maken van de omringende natuurgebieden
kan een impuls vormen voor de toeristische sector.

8.1.6

Zwakke punten

Zwakke punten
-	Tekort aan zorggeschikte woningen
-	Tekort aan peuterspeelzaalgroepen
-	Tekort aan buurt- en wijkcentra van voldoende omvang/grootte.
- De huisartsen in Hilversum zijn niet gelijk over de stad verdeeld,
er is sprake van scheefheid.

Bedreigingen
- De investeringen in zowel (nieuwe) accommodaties alsmede
zorginfrastructuur door relevante samenwerkingspartners als
woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstelling ed., neemt af
(a.g.v. economische omstandigheden en wijzingen in rijksbeleid
en -regelgeving).
- Gemeentelijke bezuinigingen op het beleidsterrein welzijn
vormen een mogelijke dreiging bij het realiseren en
onderhouden van een integraal aanbod op het terrein van
wonen, welzijn en zorg.
- Door toenemende vergrijzing zal vraag naar zorg en verzorg
wonen toenemen terwijl tegelijk het aanbod aan werkende in de
zorg door ontgroening zal afnemen.
- De gemeente heeft op de zorgmarkt slechts in beperkte mate
invloed.
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8.1.7

Onderwijs

Sterke punten
- Diversiteit in aanbod van onderwijs in de leeftijd 4 tot en met 18
jaar
- Goede bereikbaarheid onderwijsvoorzieningen
- Aanwezigheid van media-gerelateerd onderwijs en de HKU/ROC
A’dam

Kansen

- Beperkte mogelijkheden voor uitbreiding onderwijslocaties
- Beschikbare financiële middelen

Sport en Recreatie

Sterke punten
- De sportaccommodaties hebben de afgelopen jaren een
kwaliteitsslag doorgemaakt.
- Hilversum beschikt over een kwalitatief goed en verspreid
aanbod van speelvoorzieningen in de openbare ruimte.
- Hilversum kent een groeiend aantal sporters in vereniging
verband.

Kansen

Zwakke punten
-	In verschillende wijken is er een tekort aan informele
speelruimte.
-	Tekort aan sportzalen waardoor verenigingen moeten uitwijken
naar andere steden.

Bedreigingen

- Het vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden kan
de speelintensiteit vergroten en daarmee een grotere vraag
bedienen.

8.1.9

- Geen volledig onderwijsaanbod voor leerlingen na het afronden
van het voortgezet onderwijs
-	Verandering in eisen onderwijshuisvesting kan problemen geven
in monumentale onderwijspanden.

Bedreigingen

-	Versterken samenwerking tussen onderwijs en onderwijs
gerelateerde voorzieningen (zoals BSO en CJG)
-	Realiseren van multifunctionele accommodaties.
-	Een goed aanbod van scholing wat aansluit bij de arbeidsmarkt
is belangrijk voor een sterke economie.

8.1.8

Zwakke punten

-	Er zijn beperkte ruimtelijke mogelijkheden om in de bebouwde
kom nieuwe speelruimte en sportvoorzieningen te realiseren.
- Onzekerheid over doorloop huurcontract gronden
natuurmonumenten ten behoeve van sportvoorzieningen.

Milieu

Sterke punten
- Hilversum kent weinig vervuilende bedrijven.
- Het hemelwater wordt in Hilversum grotendeels geïnfiltreerd

Kansen
- Bodemstructuur van Hilversum wordt zeer geschikt geacht voor
multifunctioneel ruimtegebruik, bijvoorbeeld voor warmte-koude
opslag en ondergronds bouwen.
- Groenstructuren in en buiten de stad bieden kans om
hemelwater op te vangen.

Zwakke punten
- De uitstoot van No2 zal in de komende jaren niet verminderen
waardoor luchtkwaliteit een aandachtspunt blijft
- Hilversum kent gemiddeld een hoge geluidsbelasting

Bedreigingen
- De regelgeving rond externe veiligheid wordt aangepast en legt
de verantwoordelijkheid voor externe veiligheid bij de gemeente.
- Door toenemende intensiteit van de neerslag zal er de komende
jaren meer behoefte zijn aan afvoer van hemelwater. Door
toenemende verstening van tuinen is er meer behoefte aan
afvoer.
- De hoge geluidsbelasting in Hilversum en de huidige
luchtkwaliteit vormen een bedreiging voor de
ontwikkelingsmogelijkheden voor kwetsbare objecten zoals
woningen, scholen en zorgvoorzieningen.
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9 Slotbeschouwing
Hilversum beschikt over veel kwaliteiten. De stad wordt omringd door (beschermde) natuurgebieden, ze beschikt
over een gedifferentieerd aanbod aan woningen en woonmilieus, een omvangrijk voorzieningenaanbod, de stad heeft
drie treinstations waaronder een intercity station en Hilversum heeft (inter)nationale bekendheid door het Media
Park en de bouwwerken van Dudok.
De ambitie die in Hilversum wordt nagestreefd is het behouden en waar mogelijk versterken van deze kwaliteiten
en het behouden en versterken van het aangename woon- en leefklimaat. Dit kenmerkt zich bijvoorbeeld door de
ambitie het groen rond de stad te behouden en natuurgebieden beter bereikbaar te maken; door het streven in de
spits maximaal 1,5 keer je reistijd te hoeven reizen en de ambitie om een divers aanbod van typen scholen in de stad
te huisvesten.
De wens om deze kwaliteiten te behouden en een aangenaam woon- en leefklimaat te houden, is geen ambitie die
buiten het schaalniveau van Hilversum valt. Het streven is behoud van de huidige status die de stad heeft. Om deze
status in stand te houden zijn maatregelen en ontwikkelingen nodig. Deze maatregelen en ontwikkelingen vormen
het beleid dat per sector is vastgesteld.
De inventarisatie in deze kenschets laat zien dat al deze ambities bij elkaar een grote ruimteclaim met zich
meebrengen. De ambities zoals die zijn verwoord in het sectorale beleid, hebben een ruimtevraag die groter is dan de
ruimte die beschikbaar is. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, welke ambities behouden blijven en
welke ambities bijgesteld moeten worden. Deze keuzes zijn niet alleen noodzakelijk vanwege het tekort aan ruimte.
Ook de financiële situatie van de gemeente in 2010 vraagt om het maken van keuzes op de korte en middellange
termijn. En tot slot zorgt veranderend rijksbeleid83 ervoor dat de gemeente keuzes moet maken.
Deze keuzes worden in de volgende fase, de toekomstfase, gemaakt. Om deze keuzes te kunnen maken is het
van belang om te weten welke keuzeruimte er bestaat. Oftewel aan welke knoppen kan gedraaid worden, om een
passende ambitie te creëren. Hieronder worden enkele knoppen beschreven waar mogelijk aan gedraaid kan worden.
Ontwikkelingen in sectoren staan niet op zichzelf. Alle sectoren zijn met elkaar verbonden en er bestaan
dwarsverbanden tussen. In het algemeen kan gesteld worden dat veranderingen in de sectoren wonen en
werken, direct invloed hebben op de andere sectoren. Bijvoorbeeld: wanneer wordt ingezet op een groter
woningbouwprogramma, dan heeft dat niet alleen voor de woningmarkt consequenties. Een toename van woningen
zorgt voor een toename van de vraag naar voorzieningen. Dit kan een grotere vraag naar onderwijs betekenen, een
grotere vraag naar zorginstellingen, een grotere vraag naar detailhandel en horeca. Het zorgt ook voor een grotere
druk op het wegennetwerk.
De sectoren wonen en werken vormen daarmee de eerste twee knoppen, waar aan gedraaid kan worden. Daarnaast
is de centrumfunctie van Hilversum een derde mogelijke knop waar aan gedraaid kan worden. Hilversum heeft een
centrumfunctie binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Deze centrumfunctie brengt ook een ruimteclaim met zich mee.
Om de centrumfunctie te behouden is er behoefte aan een breed aanbod aan voorzieningen, ten behoeve van de regio.
Tevens een mogelijkheid waar aan gedraaid kan worden is de knop van de rode contouren. Hilversum wordt omsloten
door natuurgebieden. Bouwen buiten de bestaande rode contouren kan een mogelijkheid zijn om nieuwe ruimte te
creëren voor de realisatie van de verschillende ambities.
De ontwikkelingen in de stad komen niet alleen voort uit de ambities die in het beleid staan. Ook autonome
ontwikkelingen84 zorgen voor ontwikkelingen in de stad. Dit betekent dat ook wanneer er gekozen wordt voor behoud
en er geen nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd, er ruimteclaims komen vanuit de verschillende sectoren.
Bijvoorbeeld een groei van de bevolking, zoals deze verwacht wordt tot 2020, brengt de nodige ontwikkelingen
met zich mee. Een toename in de bevolking en een verandering in samenstelling (vergrijzing), zorgt voor een
veranderende vraag naar voorzieningen. De autonome ontwikkelingen en de ruimteclaim die deze met zich
meebrengen, zitten verweven in de totale ruimteclaim zoals die hiervoor is benoemd. In de toekomstvisie moeten
keuzes gemaakt worden. Wat wordt het ambitieniveau voor de toekomst? Welke ambities blijven behouden en welke
ambities worden aangepast. Bij het maken van deze keuzes is het belangrijk om de vraag te stellen wat voor stad
willen we zijn? Hierbij spelen bijvoorbeeld de volgende vragen een rol: Willen we onze centrumfunctie behouden?
Willen we als stad groeien of krimpen? Wil je als gemeente een woonstad of een werkstad zijn; evenwicht tussen
functies of duidelijk accent op een van beide? Stad/dorp voor wie, welke levensfasen? In de toekomstvisie worden
deze spanningsvelden nader uitgewerkt.
83 gemeentes krijgen minder geld krijgen en meer verantwoordelijkheden
84 Autonome ontwikkelingen zijn die ontwikkelingen die zich voordoen in de toekomst zonder de ingreep. Dit zijn ontwikkelingen die niet
voortkomen uit keuzes van de gemeente.
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