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Nieuwe participatieronde over verhuizing 
Hoogvliet supermarkt naar Bosdrift 
Het afgelopen anderhalf jaar heeft supermarktketen Hoogvliet onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om de supermarkt aan de Admiraal de Ruyterlaan op haar huidige plek uit 
te breiden. Aanleiding was een verzoek van de raadscommissie om eerst de 
mogelijkheden op de huidige locatie verder te onderzoeken. Hoogvliet Beheer BV heeft 
gesprekken gevoerd met verschillende partijen en er is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie. Diverse varianten 
zijn daarbij bestudeerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat verplaatsing naar de locatie aan 
de Bosdrift de gewenste optie is. 
  

Uitbreiding huidige locatie Hoogvliet niet mogelijk 

Uitbreiding van de Hoogvliet op de huidige locatie is niet mogelijk omdat de buurtsuper daarmee 
niet kan voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarnaast heeft het voor de 
omwonenden van de supermarkt negatieve gevolgen omdat het aantal parkeerplaatsen, die al 
krap zijn op dit moment, niet verder uitgebreid kunnen worden. Dat is nodig om na plaatselijke 
uitbreiding ook nog te voldoen aan de parkeernorm. Ook zal de toegankelijkheid van het 
achterterrein verslechten. Hoogvliet heeft daarmee aangegeven bij de wens te blijven de 
supermarkt te willen verplaatsen naar de Bosdrift. Omdat draagvlak belangrijk is, vraagt de 
initiatiefnemer aan de commissie of ze de participatie weer kunnen opstarten over een mogelijke 
verhuizing.  
  

Herstart participatie 

Het college vindt het belangrijk dat er een buurtvoorziening in Hilversum-Zuid behouden blijft en 
vraagt aan de commissie kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek en of zij in kunnen 
stemmen met de vervolgstappen van Hoogvliet, zodat de participatie met de belanghebbenden 
weer opgestart kan worden. Daarvoor wordt een klankbordgroep opgestart. Het doel van deze 
groep is om samen met de buurt te komen tot afspraken waarbinnen de verhuizing van de 
supermarkt wel plaats kan vinden. Ook de herinvulling van de huidige locatie is onderwerp van 
het vervolggesprek, om samen met de buurt te komen tot een zo goed mogelijk invulling van de 
huidige locatie van de supermarkt.  
  

Draagvlak buurt 
In 2018 heeft de Hoogvliet een vooronderzoek ingediend bij de gemeente voor de verplaatsing 
van de supermarkt van de Admiraal de Ruyterlaan naar de locatie van garage Stam aan de 
Bosdrift. Dit is in 2019 voorgelegd aan de raadscommissie. De commissie was niet overtuigd dat 
de verplaatsing nodig was en heeft aan Hoogvliet gevraagd om meer inzicht te geven in de 
mogelijkheden van de bestaande locatie. Ook werd er onvoldoende draagvlak voor de 
verplaatsing door de buurt gevoeld.  
  

Verplaatsing naar Bosdrift enige optie 
Op dat moment is, in overleg, besloten dat Hoogvliet geen officiële aanvraag in ging dienen en 
dat de initiatiefnemer aan de slag zou gaan met de opbrengst van de commissie. In de periode 
tussen 13 juni 2019 en nu heeft Hoogvliet verschillende gesprekken gevoerd met partijen en is 
onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden voor verbouwing en uitbreiding op de huidige 
locatie. Op basis van dit onderzoek is Hoogvliet tot de conclusie gekomen dat verplaatsing naar 
de locatie aan de Bosdrift de enige overgebleven optie is.  
  

Meer informatie 
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 - 34 34 20 75 

http://pers@hilversum.nl/

