Hilversum, 12 oktober 2021

Geachte raadsleden,
Naar aanleiding van de in maart 2020 bekend geworden collegeplannen om aan te sluiten bij MRA
met als consequentie dat Hilversum zich verplicht om binnen haar gemeentegrenzen 6.000 tot
10.000 woningen extra te bouwen, zijn de samenwerkende bewonersorganisaties met u actief op de
participatie voor de Omgevingsvisie 2040. Het op 1 juli 2020 door u aangenomen Burger Initiatief
Voorstel (Amendement A20-55) was de start hiervan.
Uw inzet om samen met HOP2040 tot een herzien Bestuurlijk Plan van Aanpak te komen hebben wij
gewaardeerd. De uitkomst ervan was het resultaat van ons samenspel en bood perspectief op een
betekenisvolle participatie.
De eerste poging daartoe met een extern bureau is mislukt. De tweede poging is momenteel gaande.
In de aanloop naar de tweede poging moeten wij steeds meer onderkennen dat er in de specifiek
georganiseerde gesprekstafel met gemeente en HOP2040 geen sprake meer is van onderlinge
versterking.
Vanaf de zomer 2021 hebben wij aan de gesprekstafel aangegeven dat er zorgen zijn over de
doorlooptijd en de manier waarop het traject nu wordt ingericht: aansturing en uitvoering door de
gemeente. Ondanks de inzet en de bedoelingen zien wij het beoogde resultaat, een betekenisvol
participatietraject, verder uit het zicht raken. Betekenisvol is participatie van onderop, integraal, met
als doel een breed gedragen toekomstbeeld van en voor Hilversum.
De planning is momenteel leidend in het proces: de onafhankelijkheid en kwaliteit van het
participatieproces komen onvoldoende tot hun recht. Besluitvorming vindt plaats voordat de
participatie is afgerond. De tot op heden gevoerde communicatie naar de samenleving geeft niet veel
hoop op een goede opkomst, noch op voldoende kwalitatieve inbreng. Daar zijn we teleurgesteld

over.
Wij hechten eraan hier ook te vermelden dat wij ons herkennen in de zorg van de
Rekenkamer. Gelet op het trage tempo waarin het participatietraject verloopt, wordt de
Omgevingsvisie ingehaald door MRA-ontwikkelingen. Deze worden dan alsnog bepalend in
plaats van wat de inwoners van Hilversum aangeven. Er ligt een voortdurende druk vanuit de
MRA-opgave op het proces. Want hoewel de MRA-plannen die aanleiding tot dit
participatietraject waren (voorlopig) officieel van tafel zouden zijn, ervaren wij dat toch
anders.

Gegeven het bovenstaande kunnen wij ons niet langer committeren aan het proces van de
participatie zoals dat op dit moment is uitgelijnd. De belangen van onze achterban en andere
Hilversumse inwoners kunnen wij beter dienen als wij in deze vorm geen deel meer
uitmaken van de gesprekken met de gemeente. Daarom verlaten wij de gesprekstafel met
de gemeente.
Wij zullen ons blijven inzetten om het geluid van de Hilversummers te laten doorklinken in
gemeentelijk beleid.
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