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„We hebben TransDev laten weten
dat het contract verloopt, dus wij
hebben ze formeel laten weten dat
dat ook echt zal gebeuren”, aldus
projectontwikkelaar Mark Voerman
namens de Dennenborgh Group na
vragen van deze krant. 

Advocaten
Door de gemeente werd echter deze
week nog gesteld dat de vervoers-
maatschappij op het terrein in Hil-
versum-Oost mag blijven, omdat zij
de concessie hebben gekregen. Maar
dat ligt volgens Voerman anders.
„De afspraak was dat Connexxion
de busremise mocht blijven huren,
zolang zij de concessie hadden.
Maar met TransDev is daar geen af-
spraak over”, legt hij uit. Op de
vraag of dat wel klopt omdat Con-
nexxion immers is overgenomen

door TransDev, antwoordt Voerman
stellig. „Ik ben zelf geen jurist, maar
onze advocaten zien een duidelijk
verschil. Dat houdt in dat het con-
tract niet meer geldig is na overna-
me.”

Stadspark
Het betekent overigens niet dat
TransDev moet beginnen met in-
pakken. Voerman benadrukt name-
lijk dat wat hem betreft de vervoers-
maatschappij welkom blijft aan de
Larenseweg. „Maar dan wel op een
deel van het huidige terrein. We zijn
met TransDev in gesprek over het
vervolg, en we zetten echt in om ze
hier te houden. Maar we willen alle
partijen een goed gevoel geven”,
doelt hij op Stichting BOB-H dat
een stadspark wil. 

Dennenborgh Group heeft zelf

overigens ook al plannen gepresen-
teerd, mochten de bussen verdwij-
nen van de remise. De ontwikkelaar
wil dan woningen bouwen.

TransDev wil niet reageren op dit
nieuws. „Wij blijven bij wat wij eer-
der hebben gezegd”, aldus een
woordvoerder. „Wij zijn in gesprek
met de verhuurder en willen dit niet
doen via de media.”

Brief aan de raad
Ondertussen heeft de Stichting
BOB-H opnieuw een brief gestuurd
aan de Hilversumse raadsleden. De
stichting - dat inzet op een stads-
park op de plek van de busremise -
deed dit al eerder nadat de gemeente
middels een persbericht bekend
maakte dat de busremise een busre-
mise blijft. 

Op de eerdere brief - waarin de
stichting aangaf dat nog niets zeker
is - stuurde het college een uitleg
aan de raad. Die brief bleef bij de eer-
dere boodschap vanuit de gemeen-
te: het busterrein blijft. BOB-H laat
het er echter niet bij zitten en heeft
nu weer een mail gestuurd aan de
politiek. 

Met eigenlijk ook weer dezelfde
boodschap als eerst: de busremise
gaat veranderen, en dit biedt kansen
voor een groot stadspark met water-
opslag.

Huur busremise Hilversum
is opgezegd per juli 2021
Leander Mascini

Hilversum ■ De huur van de bus-
remise aan de Larenseweg in Hil-
versum is formeel opgezegd. Ver-
huurder Dennenborgh Group
heeft huurder TransDev (het
voormalige Connexxion) laten
weten dat zij het terrein moeten
verlaten, mocht er geen overeen-
stemming worden bereikt over
een nieuw contract.

❜ We willen ze
hier houden,

maar dan wel
op een deel van

het terrein ❜
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De begroting voor komend jaar
en de meerjarenraming 2021-2023
zien er zonnig uit. De begroting
voor 2021 sluit met een voordelig
saldo van ruim 255.000 euro en
de ramingen voor de jaren daarna
zijn eveneens overwegend posi-
tief. Alleen voor 2022 wordt even
een dipje verwacht. Dan wordt
een negatief saldo van 69.000 eu-
ro verwacht. Maar dat wordt in de
jaren daarna rechtgetrokken met
positieve resultaten van 32.000
en 185.000 euro in respectievelijk
2023 en 2024, zo denkt het colle-
ge. Conform de afspraken die de
coalitie in Blaricum heeft ge-
maakt in het collegeprogramma
blijft de onroerendezaakbelas-
ting (OZB) voor de inwoners na-
genoeg gelijk. Dit ondanks het

feit dat de WOZ-waarde van de
woningen, waaraan de hoogte
van de OZB is gekoppeld, naar
verwachting gemiddeld zo’n ze-
ven procent zal stijgen. Om die
stijging op te vangen wil het col-
lege het OZB-tarief verlagen.
Slechts een indexatie van 1,9 pro-
cent wordt doorberekend.

Hoe mooi de cijfers ook, toch
lijkt Blaricum aan één tariefsver-
hoging niet te ontkomen: de af-
valstoffenheffing gaat met vijf
procent omhoog. Dit omdat de
kosten voor het inzamelen van
huisvuil gaan stijgen. De verho-
ging nu is bedoeld om de dienst-
verlening ook op langere termijn
betaalbaar te houden, zo stelt het
college. 

Net als alle andere gemeente
heeft ook Blaricum te maken met
sterk stijgende kosten in het soci-
aal domein. Met die oplopende
kosten wordt rekening gehou-
den. Maar er wordt wel gewerkt
aan plannen om de uitgavengroei
te beteugelen. De mogelijke effec-
ten daarvan zijn nog niet meege-
nomen in de meerjarenraming.
Geruststellend meldt het college
dat, zelfs als de uitkering van het
Rijk omlaag zou gaan, de ge-
meente voldoende reserves heeft
om de tekorten in de periode
2021-2023 op te vangen.

Blaricum zit gebakken, het
huishoudboekje is op orde 
Mirjam van Twisk

Blaricum ■ Inwoners van Blari-
cum kunnen opgelucht ademha-
len: de financiële situatie van hun
gemeente is zo rooskleurig dat er
geen gekke sprongen met ge-
meentelijke heffingen nodig zijn
om de kas te spekken. In de be-
groting voor 2021 wordt alleen
een verhoging met vijf procent
van afvalstoffenheffingen aange-
kondigd. Bezuinigingen zijn al
helemaal niet aan de orde. 


