
Nota van Randvoorwaarden herontwikkeling locatie Tergooi Blaricum 

Ruim 3 jaar geleden heeft de raad van Blaricum kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van het 
ziekenhuisterrein Tergooi Blaricum. Voor de verkoop van het terrein was het noodzakelijk dat er 
duidelijkheid kwam over de planologische mogelijkheden voor potentiële kopers van het terrein. Op 
basis van een aantal voorgestelde ontwikkelingsvarianten is er toen een keuze gemaakt voor de 
zogenaamde HUB Blaricum variant. Uitgangspunten van alle voorgelegde ontwikkelingsvarianten 
waren onder meer de realisatie van woningen, bedrijfshuisvesting en een regionaal medisch 
centrum, het behoud van de ambulancepost en dat alles in een parklandschap waarbij de groene 
rand moest blijven bestaan. 

Voor de VVD was erg belangrijk dat de gekozen variant het beste voldeed aan de wens om zowel 
woningen als werkgelegenheid te realiseren met behoud van groen. Dat deze variant ook, in het 
kader van duurzaamheid, het hergebruik van het bestaande gebouw inhield, oftewel niet slopen, 
was voor ons een kritische noot bij de uiteindelijk gekozen HUB variant.   

Op 28 januari 2020 heeft deze raad de Nota van Randvoorwaarden vastgesteld waaronder de 
voorwaarde van het transformeren van het huidige gebouw. Daarop heeft op 28 april dat jaar nog 
enige verduidelijking plaatsgevonden over de realisatie van een ondergrondse parkeergarage, waar 
de VVD altijd groot voorstander van is geweest. 

Vanaf het moment van de vaststelling van randvoorwaarden tot op heden hebben er diverse sessies 
plaatsgevonden met de uiteindelijke koper /ontwikkelaar van het terrein die gingen over de 
duurzame consequenties van amoveren cq transformeren van het huidige gebouw. De raad had de 
transformatie van het huidige gebouw vastgelegd in de NvR en de ontwikkelaar kon met deze 
voorwaarde, volgens eigen zeggen, geen aanvaardbaar en exploitabel stedenbouwkundig plan 
realiseren. Diverse onderzoeken en uitkomsten hebben er uiteindelijk toe geleid dat we opnieuw 
met elkaar om tafel moeten. Want om zonder meer akkoord te gaan met een destijds cruciale 
voorwaarde “het transformeren van het huidige gebouw”, ook al waren wij daar geen voorstander 
van, is ook voor de VVD onaanvaardbaar.  

De VVD vindt het dan ook terecht dat we, met het eventueel instemmen met sloop/nieuwbouw, de 
overige uitgangspunten in de NvR opnieuw moeten bekijken en bespreken. Temeer daar wij destijds 
bij de vaststelling van randvoorwaarden niet wisten dat de uiteindelijke koper de realisatie van een 
woonzorglandschap voor ogen had. Dat brengt nogal wat consequenties voor onze gemeente met 
zich mee. Wij denken ook dat de forse inzet van de ontwikkelaar op zorg wonen kan betekenen dat 
de aanspraak op gemeentelijke voorzieningen in de toekomst (zoals de WMO) fors zal toenemen. 
Dat moet voor een kleine gemeente als Blaricum wel financieel haalbaar blijven. Daarom is het in 
onze ogen juist om het aantal zorgwoningen te maximeren zoals ook in nieuwe aandachtspunten is 
terug te vinden.   

De overige nieuwe aandachtspunten kunnen wij als VVD volledig onderschrijven en wij hopen dan 
ook dat we het college, met deze aandachtspunten, realistische onderhandelingsruimte meegeven. 
Wel willen wij opmerken dat we geen eigenaar zijn van het terrein. En dat we daarvan, bij alles wat 
we graag terug willen zien in het onderhandelingsresultaat, onszelf goed rekenschap moeten geven. 

Toch heeft de VVD 1 aandachtspunt dat zij graag toegevoegd wil zien en dat betreft de toekomstige 
toewijzing van sociale huurwoningen. Wij willen hiervoor graag een motie indienen. In de NvR is 
namelijk vastgelegd dat sociale woningbouw bij voorkeur in eigendom en beheer komt bij een 
toegelaten woningcorporatie. Ook als VVD zouden wij graag zien dat woningcorporaties bij dit 
project betrokken worden vooral vanwege het daarmee vastgestelde toewijzingsbeleid sociale 



huurwoningen. Dus mocht de betrokkenheid van woningcorporaties om een of andere reden spaak 
lopen dan vinden wij wel dat de toewijzing van deze woningen moet plaatsvinden gebruikmakend 
van de regels die wij daarvoor hebben opgesteld in de Regionale Huisvestingsverordening. Alleen op 
die manier vindt er een rechtvaardige en goede verdeling plaats van schaarse sociale huurwoningen 
in Blaricum en onze regio. 

Tot slot voorzitter, het college is nu aan zet en zal met het onderhandelingsresultaat bij de raad 
terugkomen. Pas dan kunnen wij de definitieve randvoorwaarden met elkaar gaan vaststellen. 
Intussen hebben wij begrepen dat de ontwikkelaar een proces van participatie gaat starten met de 
buurtbewoners. Tegelijkertijd verzoeken wij dit college ook de bewoners van de Koningsbuurt 
verder mee te nemen in het gemeentelijk proces om te komen tot een gedragen stedenbouwkundig 
plan.   


