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Vragen aan het college mbt de MediaPark Visie in de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen: 

Op 7 september hebben de Gemeente Hilversum en Media Park Enterprise de resultaten 

gepresenteerd van verschillende onderzoeken naar de toekomst van het Media Park.  

Zie:  http://mediapark.nl/visie-media-park-2030    

Het betreft een onderzoek van UNStudio naar de toekomstmogelijkheden van het Media Park. het 

onderzoek geeft een aantal mogelijke scenario’s ('strategieën') voor de ontwikkeling van het park, de 

ruimtelijke transformatie, het aantrekken van mensen en bedrijven, en het verbeteren van de 

bereikbaarheid.  

Over welke scenario’s we kiezen zullen we het als gemeenteraad nog moeten hebben. De SP wil 

graag weten hoe we dit gaan doen, zodat we als raad daadwerkelijk keuzes kunnen maken en een 

goede participatie geborgd is.  Dit is niet alleen van belang omdat het hier een groot project (en dus 

veel geld) betreft, maar ook omdat een aantal van de scenario’s behoorlijk controversieel zijn. Een 

weg over de hei of over de Erfgooierstraat acht de SP bijvoorbeeld ongewenst. 

Tijdens het opstellen van onze vragen bleek de media al te hebben bericht. Daarin worden de 

mogelijke strategieën al gepresenteerd alsof het redes besloten is. 

Dit zorgt voor aardig wat onrust. Het lijkt ons daarom van belang snel duidelijk te maken dat dit 

onderzoek niet in steen is gehouwen en er nog een uitgebreid participatietraject zal volgen. 

Daarom zien we graag de volgende vragen beantwoord in de commissie Ruimtelijke Ordening en 

Wonen: 

1. Wat is de status van dit onderzoeksrapport? In presentaties en media wordt het 

gepresenteerd als visie, maar de inhoud is eigenlijk een inventarisatie van mogelijkheden. Wij 

zien dit graag beter gedefinieerd. 

2. Wat is het stappen plan voor de verdere uitwerking en bespreking van het voorgestelde 

rapport? Daarbij willen wij o.a. weten: 

* Wanneer komt dit naar de raad (BVS, commissie) ter bespreking? 

* Hoe wordt geborgd dat de verschillende partijen daadwerkelijk een keuze 

kunnen maken uit de opties in het onderzoeksrapport? De SP acht het van belang 

dat we daadwerkelijk als raad over te maken keuzes kunnen besluiten, en dit ook 

op de afzonderlijke onderdelen, in aparte stappen, kunnen doen. 

* Hoe wordt de participatie opgezet? Met name inwoners van Hilversum Noord 

en de omgeving van het mediapark zullen moeten worden betrokken, en de 

gelegenheid worden gegeven een mening te geven vóórdat er een concept visie 

ter besluit wordt voorgelegd. 

Hoewel de ontwikkeling van het mediapark onder wethouder Jaeger raakt de ontwikkeling 

onderwerpen uit verschillende commissies. Een aantal controversiële voorstellen hebben te maken 

met ruimtelijke ontwikkeling.  

Om onrust weg te nemen zouden we daarom graag, voor zover mogelijk, antwoorden op onze 

vragen reeds ontvangen in de commissie Ruimtelijk Ordening, waarbij vooral de verzekering van een 

goed participatietraject belangrijk is. 
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