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Inleiding 
Op 5 juni 2008 is de Kadernota Economie voor consultatie voorgelegd aan de commissie 
ABM. Tevens is deze nota voor consultatie voorgelegd aan de Huizense 
Ondememersfedratie de Zakenclub Huizen en de Kamer van Koophandel. 

De reacties die wij hebben ontvangen zijn beschreven in bijgevoegde memo en ailemaal 
verwerkt in bijgevoegde Kadernota Economie. 

Wij vragen u dan ook in te stemmen met de bijgevoegde Kadernota Economie waarna 
deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de commissie ABM en de gemeenteraad. 



VOORBLAD T.B.V. COMM1SS1EBEHANDELING 

Onderwerp: vast stellen Kademota Economie 

Voorstel agenderen voor de commissie: ABM September 

Het stuk wordt de commissie aangeboden ter behandeling waarbij de commissie verzocht 
wordt zich uit te spreken of ingestemd kan worden met: 

de bijgevoegde Kademota Economie waarin de reeds gemaakte op- en aanvullingen 
tijdens de commissie ABM van 5 juni 2008 en de opmerkingen die naar aanleiding van 
de consultatie met de Kamer van Koophandel, de Huizense Ondernemersfedratie en de 
Zakenclub Huizen zij'n verwerkt. 

Behandeling door de gemeenteraad: ja 

In de raadsvergadering van September d.m.v. een afzonderlijk raadsvoorstel 



Huizen, [vul datum in] 

Nr. [vul nummer in] 

Aan de raad. 

Onderwerp: Kademota Economie 

Voorstel: 

In te stemmen met de bijgevoegde Kadernota Economie. 

Toelichtinq: 
In het verlengde van het collegeprogramma 2006-2010 hebben wij eind 2006 de wens 
uitgesproken te komen tot een beleidskader, waarin Huizen in een fcrec/ereconomisch 
perspectief wordt neergezet. Vervolgens hebben wij besloten dit beleidskader op te 
stellen aan de hand van een zgn. "nulfoto". Deze "nulfoto", ofwel het Huizen van dit 
moment, moest de basis zijn voor een SWOT, waarin de probleemgebieden en 
uitdagingen nader zijn gedefinieerd. Op basis van die SWOT hebben wij ons beraden 
over beleidsaanbevelingen, die beantwoorden aan de uitdagingen (althans voor zover 
deze uitdagingen zijn aan te gaan voor de lokale overheid). De "nulfoto" en de SWOT, 
samen ook genoemd/vervat in de structuuranalyse, zijn opgesteld door Ecorys, een 
bureau dat ruime ervaring heeft met vraagstukken op het terrein van economie. 

Op basis van de structuuranalyse is vervolgens de concept- Kademota Economie. Dit 
concept is aangeboden aan externe partners, nl. de Kamer van Koophandel, de 
Zakenclub Huizen, en de Huizense Ondememersfederatie. Ook is de concept- Kadernota 
Economie ter consultatie aangeboden aan de commissie ABM en met deze commissie 
besproken in de vergadering van 5 juni 2008. 

Op basis van de inbreng van de externe partners en met inachtneming van het overleg 
met de commissie ABM is de concept- Kadernota Economie bewerkt tot de definitieve 
Kadernota Economie, die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 

Burgemeester en wethouders 
De burgemeester, De secretaris, 

F.W. van Gils P.W.J. Veldhuisen 

/ebw/rn / raadsvoorstel Kadernota Economie.doc 



INTERN MEMO 

Aan 
Afschrift 
Van 
Datum 

college van b&w 

R. van Noord 
13 augustus 

Betreft : Opmerkingen c.q. 
aanvullingen Kadernota 
Economie 

Hierbij een overzicht van op- en/of aanmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de 
consultatie ronde met de commissie ABM, de Kamer van Koophandel, de Huizense 
Ondernemersfederatie en de Zakenclub Huizen. De wijze waarop een en ander is verwerkt is in 
deze memo cursief aangegeven. 

Planning 
collegebesluitvorming: 
commissie ABM: 
raadsbehandeling: 

dinsdag 19 augustus 
donderdag 11 September 
donderdag 25 September 

Opmerkingen commissie ABM 5 juni 
De heer Schaap: 
- vindt de "analyse" niet verkeerd; 
- dynamiek ontbreekt, meer actie, snellere procedures voor bedrijven (tekst deregulering, van goed 

naarbeter); 
- ziet problemen bij werk voor jongeren met geen goede opleiding (de Lidl brengt o.a. voor deze 

groep arbeidsplaatsen) 
- staat voor innovatieve en creatieve bedrijven en dan het liefst in combinatie met een opleiding 

(beschrijving invulling Lucent); 
- concentreren ook op opleidingssfeer {beschrijving invulling Lucent); 

De heer Voorbraak: 
- blij met de nota; 
- behoud en aantrekken van arbeidsplaatsen is lastig vooral voor laag opgeleiden; 
- vraagt welke verdiepende nota's er zullen komen (een aantal nog uit te werken nota's toegevoegd 

te weten detailhandelsbeleid, bedrijfsterreinenbeleid) 

De heer Van Ruiswijk: 
- samenstelling van werkgelegenheid in Huizen niet vergelijken met Nederland maar met 
vergelijkbare gemeenten (een vergelijking met de regio, is opgenomen); 

- voorgaande kan consequenties hebben voor de nota- nagaan (consequenties zijn beschreven); 
- uit de nota komt niet duidelijk naar voren waar Huizen de eerst komende 10 jaar op gaat inzetten/ 

doelstellingen (concretiseren in hoofdstuk 6 voor zover mogelijk verder beschreven aan de hand 
van de SWOT); 

- klaagt over ict bedrijf dat geen kans heeft gekregen; 
- regionale betekenis hoofdwinkelcentrum misschien te ambitieus (genuanceerd, vooral richten op 

behoud koopstromen in huizen -niet dagelijks); 
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- net als de heer Schaap opmerking over verstarring van procedures (tekst opgenomen overhet 
project deregulering en van goed naarbeter); 

- tijdspad/planning Lucent (opgenomen in nota); 

De heer Van Ormel: 
- wijst er op dat aanpassing samenstelling werkgelegenheid t.o.v. vergelijkbare gemeenten gevolgen 

kan hebben voor de nota (zie opmerking hiervoor door de heer Van Ruiswijk); 
- citeert uit programmabegroting 200 dat Huizen de economische en toeristische potenties 

onvoldoende benut. Hij wil meer samenhang zien tussen economisch, toeristisch en ruimtelijk 
beleid (is aangepast); 

- onvoldoende beleidskeuzes/ aanbevelingen (verder geconcretiseerd in hoofdstuk 6); 
- de door het college in de begroting gewekte verwachtingen scheppen grotere verwachtingen dan 

nu is verwoord; 
- mist scherpte en structuur in de nota (cfe structuuris erverdere scherpte is voor zover mogelijk 

toegevoegd in de nota). 

De heer Pas: 
- de nota geeft grote lijnen potenties weer; 
- derde kloppend hart Graaf Wichman routes er naar toe revitaliseren (revitaliseren is anders 

beschreven in de nota); 
- vraagt hoe de nota tot stand is gekomen is er een interactief procestraject doorlopen? (in de nota 

is hetproces van totstandkoming beschreven); 

Mevrouw Rebel: 
- vindt de zin: in Huizen omvat de totale arbeidsbevolking 19.000 mensen, waarvan 47% vrouw is 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde wat veel (is nagaan- gegevens CBS); 

- constateert dat het college sturing wil geven aan nieuwbouw op Oude Raadhuisplein maar niet op 
bestaande panden (we dragen de visie breed uit en hierbij worden ook bestaande panden 
betrokken); 

De heer De Kok: 
- goede nota die voorligt; 
- het enthousiasme spat er niet af; 
- stelt thema's voor waarmee aan de gang gegaan wordt (een aantal nog uit te werken nota's 

toegevoegd te weten detailhandelsbeleid, bedrijfsterreinenbeleid); 

De heer Van Amstel: 
- is verheugd over de leesbare en goed grafisch weergegeven nota; 
- heeft een aantal vragen over het primaat bij het Lucentterrein en BNI-terrein (is tijdens de 

commissie vergadering beantwoord); 

Mevrouw Prins: 
- vraagt of er wel belangstelling is naar kantoorruimte (is verder beschreven in de nota aan de hand 

van de resultaten uit de bedrijfsruimtemonitor). 

Opmerkingen Kamer van Koophandel 23 juli 2008 
Opgemerkt wordt dat er erg positief wordt gekeken naar de voortvarende aanpak en men hoopt dan 
ook op korte termijn zichtbare resultaten te zien. Dit laatste m.i. met name in relatie tot de (projecten) 
nota Toerisme en Recreatie. In de brief worden puntsgewijs een aantal aanbevelingen gedaan: 

1. noodzaak herinrichting centrumgedeelte. Opwaardering is gewenst. Rekening houden met de 
geconcludeerde behoefte uit de bedrijfsruimtemonitor. (dit punt is verwerktin de nota ondermeer 
in hoofdstuk 6. De noodzaak tot herinrichting is reeds al beschreven in relatie tot de ateliersessie); 

2. zowel jongeren als ouderen scheppen kansen. Beide groepen moeten dus behouden en 
aangetrokken worden (m.i. voornamelijk behouden). Voor jongeren zijn triggers om te blijven/ 
vestigen passende woning, aanwezige winkels, horeca en werk (op al deze punten wordt 
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ingespeeld. Tevens aangestipt in hoofdstuk 6); 
3. Huizen heeft potentie om andere vormen van dagrecreatie optimaler te benutten zoals ligweiden, 

stranden, wandel en fietsroutes dit sluit ook aan bij haar profilering als 'levendig dorp aan het 
water'. Nadruk leggen op positionering en productontwikkeling (dit zijn allemaal punten die in 
de nota Toerisme en Recreatie uiteen gezet worden). 

Overige op- en/of aanmerkingen Zakenclub Huizen en Huizense Ondernemersfederatie 
Van de Zakenclub Huizen en de Huizense Ondernemersfederatie zijn geen dan wel beperkte 
reacties ontvangen. Dit terwijl wij op 3 juni een brief hebben gestuurd waarin is aangegeven dat wij 
streven naar behandeling in September. 

Op 5 augustus jl. is van de Huizense Ondernemersfederatie de volgende reactie binnen gekomen: 

"Het rapport onderschrijft nog eens uitdrukkelijk om te komen tot het "gezellig"maken van het 
hoofdwinkelcentrum, het z.g. "oude dorp". De consument moet er zich thuis voelen door meer keus en meer 
mogelijkheid om iets te etenen en te drinken[terrassen] 

De nu in het zicht komende ontwikkeling van de Keucheniusstraat zal mede een behoorlijke impuls geven aan 
het centrum. Dat deed in 1993 de 1ste fase ook. 

Hetprijspeil t.a.v. Blaricum en Laren zorgt voorenige toeloop en besteding door consumenten uit die regio. 
Maar of het Keucheniusproject [7400 w.v.o.] zal leiden tot een regio-winkel functie voor Huizen, dat betwijfelen 
wij. Het zal wel meerklanten uit Huizen zelftrekken. Vergelijkbare gegevens van gemeentes van 40- 50.000 
inwoners geven een ddtailhandel oppervlak van 64.000 w.v.o. Inclusiefde Keuchenis en plan Teeuwissen 
komt totaal Huizen op pi. 45.500 w.v.o. De gemiddelde "non food"binding is landelijk.78-82%. 
In Huizen is dat 52-54%. De branchering met een supermarkt achten wij noodzakelijk. Distributie -
planologisch zal met zorg moeten worden gekeken naar de positie van de kleine winkelcentra's. 

Nier verrast zijn wij door de constatering in het rapport dat er wel degelijk vraag is van binnen en buiten Huizen 
naar bedrijventerreinen en mogelijkheid tot uitbreiding. Ook de behoefte binnen de regio Gooi en Vechtstreek 
is hoog gebleken. Nu u goedkoop gaat bouwen aan de Huizermaatweg is wellicht de voorgenomen 
woningbouw op het Lucent terrein te heroverwegen". 

Deze reactie is grotendeels verwerkt in de aangepaste Kadernota Economie. 

Van de Zakenclub Huizen hebben wij ondanks herhaaldelijk verzoek geen reactie ontvangen. 

Economische Ontwikkeling, 
Bedrijfsvoering en Wonen, 

van Noord 
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i. Inleiding 

Inleiding 
De gemeente Huizen ligt in de periferie van de Gooi- en Vechtstreek te midden van 
Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. Binnen de Gooi- en Vechtstreek is Huizen de op 
een na grootste gemeente. De gemeente biedt de ruim 42.000 inwoners een goed woon en 
leefklimaat en relatief goed betaalbare woningen. De groeikernfunctie van Huizen heeft er 
toe geleid dat de Huizer bevolking iets jonger is en een iets lager besteedbaar inkomen heeft 
ten opzichte van de rest van de regio. Die groeikernfunctie is inmiddels beeindigd. Verwacht 
wordt dat Huizen en de rest van de regio op termijn zal vergrijzen. 

Luchtfoto gemeente Huizen 

Over de jaren heen is de sectorenstructuur in Huizen veranderd. Eerst was Huizen vooral 
een vissersdorp en een dorp voor agrariers. Na de afsluiting van de Zuiderzee hebben zich 
in Huizen veel bouwbedrijven ontwikkeld, is er nieuwe industrie ontstaan en kreeg de 
kaashandel vorm. Mede hierdoor zijn nieuwe economische mogelijkheden en kansen 
ontstaan zoals: (detail)handel, zakelijke dienstverlening, gezondheids- en welzijnzorg, 
bouwnijverheid en cultuur en recreatie. Het kader voor benutting van deze economische 
kansen wordt weergegeven in de Toekomstvisie Huizen die eind 2007 is vastgesteld. 

Thans liggen er kansen voor innovatie door het leggen van crosssectorale verbanden. Hierbij 
kan gedacht worden aan het leggen van verbanden tussen bv. wonen en werk, wonen en 
toerisme, welzijn en toerisme etc. Luisteren naar de wensen van de markt en behoud van 
flexibiliteit zijn cruciaal om hier effectief mee om te gaan. 

Kadernota Economie gemeente Huizen 



Mede door het vertrek van een aantal grote bedrijven heeft Huizen, gezien haar bevolking, 
een bescheiden hoeveelheid banen. De vestiging van het aantal (kleine) bedrijven neemt 
weliswaar toe maar de werkgelegenheid die deze bedrijven bieden blijft achter. 
De verwachte werkgelegenheidsgroei is positief maar wel lager dan de rest van de 
Noordvleugel van de Randstad. Verwachte knelpunten zijn arbeidsschaarste in de zorg-en 
wellness-sector en toenemende problemen met het vinden van werkgelegenheid voor lager 
opgeleiden. 

Huizen is per auto goed bereikbaar en heeft minder te maken met de (interne)congestie die 
in overige delen van de regio Gooi- en Vechtstreek te vinden is. Keerzijde is dat Huizen 
redelijk 'verscholen' ligt waardoor Huizen minder snel door passanten wordt bezocht. Met het 
openbaar vervoer is Huizen minder goed bereikbaar dan veel van de omliggende 
gemeenten. Dit komt voomamelijk door het ontbreken van een treinverbinding. 

Op de gemeente zijn onder andere de volgende kenmerken van toepassing: vergrijzing, 
grillige wensen van consumenten, gebrek aan ruimte, groeipotentie watersport en zorgsector 
en een toenemende behoefte aan rust en natuur. 

Deze kenmerken worden in min of meerdere mate uitgewerkt in deze kadernota. In de 
kadernota zal een weergave worden gegeven van hoe omgegaan wordt met de lopende 
majeure projecten en hoe deze zich verhouden tot de kansen en bedreigingen die zich in 
Huizen voordoen. De kenmerken worden hierbij in ogenschouw genomen. 

Het is niet onze bedoeling in deze kadernota de economische thema's zoals bijvoorbeeld 
toerisme, wonen en werken uitputtend uit te werken. Deze onderdelen zijn of worden in 
aparte beleidsnota's beschreven. De nota Toerisme is hier een voorbeeld van, maar ook het 
regionale volkshuisvestingsbeleid (Woonvisie). Wel is er onder de Samenhang regio, kopje 
wonen, welzijn en zorg een korte toelichting gegeven op de Woonvisie. 

Deze kadernota en de Toekomstvisie Huizen zullen aanleiding geven voor een andere 
manier van werken. Nieuwe projecten zullen dan ook gespiegeld en getoetst worden aan 
deze documenten. 

Aanleiding 
In het collegeprogramma 2006 - 2010 "Samenwerken aan Kwaliteit en Sociaal beleid" is 
gekozen voor het inzetten op een drietal pijlers. Deze pijlers zijn kwaliteit, sociaal en 
samen. Het zorg dragen voor de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en recreeren zijn 
belangrijke opgaven. De hiervoor genoemde pijlers raken alle in min of meerdere mate de 
economische situatie in Huizen. 

In het collegeprogramma is aangegeven dat er een Toekomstvisie Huizen moet komen 
waarin landelijke trends en ontwikkelingen meegenomen dienen te worden. Tevens zijn in de 
verdere hoofdstukken diverse thema's benoemd. 

In december 2006 is door het onderzoeksbureau SGBO een concept- Toekomstvisie 
opgesteld. De Toekomstvisie Huizen is na diverse discussies op 6 december 2007 
bekrachtigd. Hiermee is tevens de basis gelegd voor toekomstige beleidsstukken waaronder 
de hier voorliggende Kadernota Economie. In de Toekomstvisie Huizen wordt onder de 
economische pijler de volgende ontwikkelingsrichtingen aangegeven: 

• Op peil brengen en houden van een bij Huizen passend niveau van detailhandel; 
• Ontwikkeling van (winkel)centrummanagement; 
• Uitbreiding kwalitatieve {toeristische) dagrecreatie en verblijf (leisure); 
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• Watergebonden (strand-)recreatie, watersport en passende benutting van de 
kuststrook, onder meer door de realisering van het Nautisch Havenkwartier (Het 
Nautisch Haven Kwartier wordt gerealiseerd op het gebied rondom het restaurant De 
Kalkovens en zal bestaan uit een mix van commerciele en niet-commerciele functies. 
De commerciele functies bestaan uit horeca en nautische bedrijvigheid. De niet-
commerciele functies bestaan uit een botterwerf, wachtruimte veerverbinding en 
toeristische/ recreatieve functies). 

Op 10 oktober 2006 hebben wij de wens uitgesproken om te komen met een Beleidskader, 
waarin Huizen in een breder economisch perspectief wordt neergezet. Het voorstel dat 
heeft geleid tot dit besluit, bevat evenwel de onderwerpen die in belangrijke mate het 
economisch beleid en de economische potentie van Huizen al invullen, althans voor zover 
die betrekking hebben op bedrijfslocaties, detailhandel en - kijkend naar de ontwikkelingen 
rond de Oude Haven (NKH) - toerisme. 

Op 6 februari 2007 heeft het college ingestemd met het ontwikkelen van een "Huizer foto" en 
op basis van deze foto de sterkte/ zwakte- analyse (SWOT) en kansen en bedreigingen, die 
zijn opgenomen in het rapport van Buck consultants (april 2004), zo nodig te actualiseren 
en/of te verbreden. Deze Structuuranalyse van de Huizer economie is inmiddels tot stand 
gekomen. De structuuranalyse wordt in voorliggende kadernota als onderlegger/bouwsteen 
gehanteerd. 

In het hierna opgenomen overzicht is aangegeven hoe de Toekomstvisie Huizen zich 
verhoudt met de Kadernota Economie en de daarin aangegeven thema's. Hierbij gaat het 
om een gedeeltelijke weergave. Het beoogt dus geen beeld te geven van alle 
beleidsdocumenten die tot stand gekomen zijn of nog zullen komen. 

Toekomstvisie Huizen; een levendig dorp aan net water 

Fyaiek 

Beleidskader 
Economie 
{genjeente) 

**Ate!lw ssssta" 
- Vlsle 
Stsdsceniruni 

Nota 
Toerisme en 
Recreatle 

Detallftandels-
beleid 

Bedrljisfcrreln-
enn belaid 

Proces totstandkoming 
In het verlengde van het collegeprogramma 2006-2010 hebben wij eind 2006 de wens 
uitgesproken te komen tot een beleidskader, waarin Huizen in een breder economisch 
perspectief wordt neergezet. Vervolgens hebben wij besloten dit beleidskader op te stellen 
aan de hand van een zgn. "nulfoto". Deze "nulfoto", ofwel het Huizen van dit moment, moest 
de basis zijn voor een SWOT, waarin de probleemgebieden en uitdagingen nader zijn 
gedefinieerd. Op basis van die SWOT hebben wij ons beraden over beleidsaanbevelingen, 
die beantwoorden aan de uitdagingen (althans voor zover deze uitdagingen zijn aan te gaan 
voor de lokale overheid). De "nulfoto" en de SWOT, samen ook genoemd/vervat in de 
structuuranalyse, zijn opgesteld door Ecorys, een bureau dat ruime ervaring heeft met 
vraagstukken op het terrein van economie. 
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Op basis van de structuuranalyse is vervolgens de concept- Kadernota Economie. Dit 
concept is aangeboden aan externe partners, nl. de Kamer van Koophandel, de Zakenclub 
Huizen, en de Huizense Ondernemersfederatie. Ook is de concept- Kadernota Economie ter 
consultatie aangeboden aan de commissie ABM en met deze commissie besproken in de 
vergadering van 5 juni 2008. 

Op basis van de inbreng van de externe partners en met inachtneming van het overleg met 
de commissie ABM is de concept- Kadernota Economie bewerkt tot de definitieve Kadernota 
Economie, die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 

Samenhang met de regionale en lokale economische thema's 
Om tot een goed onderbouwde Kadernota Economie te komen moet cohesie met 
andere beleidsdocumenten en programma's zowel regionaal als lokaal worden beschreven 
en als onderlegger voor deze kadernota worden gezien. Bij het opstellen van kadernota's is 
het gebruikelijk dat de nota kaders bevat, die vervolgens naar concrete beleidsdoelstellingen 
worden uitgewerkt. Deze kadernota bevat evenwel beperkte (nieuwe) concrete 
beleidsdoelstellingen. De reden daarvan is gelegen in het feit dat de afgelopen jaren tot 
diverse concrete doelstellingen is besloten op de verschillende deelterreinen. Zo zijn op het 
terrein van de detailhandel visie's ontwikkeld, die zich inmiddels vertalen naar concrete 
activiteiten. Ook met betrekking tot het bedrijventerrein zijn voorstellen gedaan, overigens 
met inachtneming van externe onderzoeken die daaraan ten grondslag hebben gelegen 
onder meer voor wat betreft het Lucent- en BNI-terrein). 

Inmiddels worden diverse activiteiten verricht om te komen tot uitvoering van de 
doelstellingen. Op onderdelen voorspoedig (Nautisch Kwartier en Oude Haven eerste fase), 
maar zeker op onderdelen ook minder voorspoedig (hoofdwinkelcentrum en Lucentterrein). 
Wat is dan de betekenis van deze kadernota? Economie bevat de thema's WONEN, 
WERKEN en RECREEREN. Op verschillende onderdelen worden de thema's uitgewerkt. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de nota toerisme en recreatie, die gelijktijdig wordt 
aangeboden. Ook op andere onderdelen zal onderzocht worden of verdere uitwerking moet 
plaatsvinden. Gedacht wordt aan het opstellen van een detailhandelsbeleid, in aansluiting op 
hetgeen provinciaal en regionaal is geregeld. Ook is het gezien de krapte qua 
bedrijfsterreinen raadzaam om een bedrijventerreinenbeleid te ontwikkelen. Dit kan het 
verlengstuk worden van hetgeen regionaal wordt opgezet in het kader van het project 
Werklandschappen waarover in het vervolg van dit hoofdstuk meer. In een dergelijk beleid 
kunnen ondermeer de vestigingsmilieus (uitstraling, kantooraandeel, kavelomvang etc.), 
actualisering ruimtebehoefte metingen en opzet van een meer regionaal uitgiftebeleid aan 
de orde worden gesteld. Deze kadernota, de naam zegt het al, bevat dus de kaders en 
brengt de kaders van de economische thema's (wonen, werken en recreeren) met elkaar in 
verbinding. Tevens bevat de kadernota een SWOT. Mede aan de hand van die SWOT 
kunnen we zeggen dat de in het nabije verleden in gang gezette processen beantwoorden 
aan de uitdagingen die uit de SWOT blijken. 

Kortom, wellicht beperkte nieuwe beleidsdoelstellingen, maar wel een allesomvattende 
beschouwing van de economische thema's en de verbindingen daartussen. 
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Samenhang regio 

Economie & werk 

'Innovatieve verbindinqen in de Noordvleuqel' 
In de regio wordt momenteel gewerkt aan het programma 'Innovatieve verbindingen in de 
Noordvleugel'. Hierin is een visie op de regionale samenwerking op het gebied van 
economie en werk verwoord. 

Doel van deze samenwerking is de realisatie van 1,5% economische groei in de regio 
(=10.000 banen tot 2015) en het versterken van de economische positie van onze positie 
binnen de Noordvleugel. 

Binnen de regio zijn de kansrijke sectoren voor economische groei primair: 
• media 
• toerisme 
• zorg 

Deze sectoren zijn gekozen op basis van hun 'reeds' sterke positie in de regio. Die positie 
dient te worden behouden en verder te worden verstevigd. Groei van deze sectoren zal ook 
leiden tot een versterking van het MKB in de regio. Daarnaast passen deze sectoren 
uitstekend in de mooie en groene omgeving, die de regio rijk is. Het is de bedoeling de 
kansrijke sectoren plaats te geven binnen drie innovatieve platforms. 

Het innovatieplatform op het gebied van media (iMMovator) bestaat reeds enige tijd en wordt 
beschouwd als zeer succesvol. Binnen deze innovatieplatforms werken bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheid nauw samen om te komen tot innovatie en hiermee 
economische groei in de sector. De innovatieve kracht van de regio wordt nog verder 
versterkt door crosssectorale samenwerking tussen de drie sectoren. 

Naast de hiervoor genoemde drie kansrijke sectoren (pijlers) is er een vierde pijler van het 
programma 'Innovatieve verbindingen in de Noordvleugel' namelijk de gezamenlijke aanpak 
van 'werklocaties' (ook wel Werklandschappen genoemd). Uitgangspunt hierbij is dat 
bedrijfsruimte binnen en voor de regio behouden wordt. 

De reden hiervan is dat de regio voor een forse herstructurerings- en intensiveringsopgave 
staat, nu er relatief weinig nieuwe bedrijfsterreinen binnen de regio zijn. Het is de bedoeling 
om middels een regionaal fonds van transformatierechten het uitgangspunt van 
Werklandschappen' te waarborgen. Gestreefd wordt om dit fonds de tweede helft van 2008 
verder uit te werken. Uiteindelijk dienen alle gemeenten het uitgewerkte plan te 
onderschrijven. Zoals het er nu naar uit ziet zal deze uitwerkingen eind 2008, begin 2009 
aan u worden voorgelegd. 

Regionale arbeidsmarkt 
Een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt is belangrijk 
voor het bedrijfsleven, de opleidingsinstituten, de uitkeringsinstanties en de gemeente. 
Samenwerking en afstemming tussen deze partijen op regionaal niveau vindt plaats via de 
commissie Werk. Ook op het gebied van economische ontwikkeling is er op regionaal niveau 
afstemming nodig met de Kamer van Koophandel en de werkgeversorganisaties VNO-NCW 
en MKB. Een en ander wordt tevens onderschreven in de opgestelde werkplannen op het 
gebied van Toerisme en Zorg. 

Wonen, welzijn en zorg 
Het jaarlijks geringe aantal vrijkomende betaalbare woningen in deze regio leidt tot een 
krappe woningmarkt. Het aantal uitbreidingsmogelijkheden in de regio is gering. 
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Die situatie vereist tijdige en nauwkeurige onderlinge afstemming over de kwaliteit en de 
typen woningen die komende jaren gerealiseerd gaan worden. In 2007 is in gewestelijk 
verband een Regionale Woonvisie ontwikkeld en door de Regionale Volkshuisvestings 
Commissie (RVC) vastgesteld. Begin 2008 is de Woonvisie ter besluitvorming aan de 
gemeenten voorgelegd. In de Woonvisie wordt net gezamenlijke toekomstbeeld voor de 
regio voor de komende jaren geschetst. De Woonvisie vormt een kader voor zowel het 
regionale als het lokale beleid en is de basis voor het maken van prestatieafspraken met de 
woningbouwcorporaties. Er wordt ruimte geboden voor nieuwe ideeen en alternatieve woon 
en koopvormen. Aan de Woonvisie is gekoppeld een actieprogramma 2008 - 2010. 

De integraal vormgegeven Woonvisie houdt expliciet rekening met de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Gelet op deze brede WMO taakstelling is er een ge'integreerd 
portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg gevormd. 

Het ontwikkelen van een Regionale Woonvisie was reden om inhoudelijk verder te spreken 
over het systeem van woonruimteverdeling. Beleid en uitvoeringsaspecten uit de Woonvisie 
kunnen direct worden verwerkt in het instrument woonruimteverdeling. 

De keuze van woningbouw en woningtypologie hangt samen met de vraag welk type 
gemeente Huizen moet zijn. Deze keuze bemvloedt namelijk ook de koopkracht en de 
koopkracht bemvloedt de economie. Vanuit de economische positie willen wij 'voor elk wat 
wils'. Dat betekent dat alle sociale lagen van de bevolking bediend moeten worden. Op het 
terrein van wonen (doelgroepen en duurdere woningen), maar in het verlengde daarvan ook 
op het terrein van detailhandel, vormen van vermaak (recreatie) en economische positie. 

Lokaal 

Toekomstvisie Huizen 

Werken & investeren 
Zoals gezegd, is de Toekomstvisie een belangrijke basis voor de voorliggende kadernota. 
In deze visie worden kaders geschept waarbinnen toekomstig beleid vorm moet krijgen, 
een en ander zoals schematisch hiervoor is aangegeven. 

In de Toekomstvisie is gekozen voor het scenario "een levendig dorp aan het water". Een 
levendig dorp aan het water betekent dat Huizen inzet op een toekomst, waarin het dorpse 
karakter van Huizen met zijn typerende gezelligheid, cultuur en gemeenschapszin wordt 
gecombineerd met de levendigheid en dynamiek die voortkomt uit dagrecreatie en toerisme. 
Om dit scenario verder te ontwikkelen zijn bepaalde ontwikkelingen voor Huizen van groot 
belang. 

Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van het Nautisch Kwartier Huizen, waarin 
watersport en recreatie centraal zullen komen te staan, en de ontwikkeling van het toerisme 
in het hoofdwinkelcentrum (funshoppen). Tenslotte wordt vermeld de wens tot het verkrijgen 
van een "fysieke" verbinding tussen de haven en het centrum van Huizen. Hierbij speelt de 
invulling van de bedrijfsterreinen aan de Havenstraat een belangrijke rol. Deze drie punten 
worden nader uitgewerkt in de nog op te stellen nota Toerisme en Recreatie. Met de 
ontwikkeling van het dorpscentrum en de haven krijgt Huizen op twee plekken een kloppend 
hart. 

In de visie wordt ook aangeven dat uitsluitend ontwikkelen van de haven niet voldoende is 
om het karakter van een "levendig dorp aan het water" te realiseren. Een kritische blik naar 
de hele kustlijn, met het doel te bezien waar kansen liggen voor intensieve(re) 
waterrecreatie, kan tevens beantwoorden aan het gekozen scenario. Tevens is aangegeven 
dat Huizen ook potentie heeft om andere vormen van dagrecreatie en toerisme te benutten. 
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Stranden, ligweiden, wandel- en fietsroutes en andere recreatieve en toeristische attracties 
en overige noodzakelijke inf rastructurele voorzieningen kunnen aangelegd worden dan wel 
een nadrukkelijker rol gaan spelen. 

Bouwen en beheer 
Huizen is een attractieve woongemeente in een mooie veelzijdige omgeving. Een van de 
gevolgen hiervan is dat er nagenoeg altijd druk op de woningmarkt is. Deze druk spitst zich 
met name toe op de minder dure huisvesting vooral voor jongeren en senioren. Bij 
uitbreiding of inbreidingslocaties zal dan ook met name naar deze twee groepen gekeken 
moeten worden. Ook moet de gemeente zich telkens de vraag stellen in hoeverre van 
gemeentewege een (financiele) bijdrage gevraagd kan en mag worden om juist voor deze 
doelgroepen (goedkope) woningbouw mogelijk te maken. Door de bouw van relatief 
goedkope woningen is er de mogelijkheid voor jongeren zich te vestigen in Huizen. Hierdoor 
wordt tegenwicht geboden aan de vergrijzing en ontstaat meer evenwicht tussen het aantal 
werkenden en niet-werkenden. Ook blijft arbeid hierdoor behouden en/of benut. Onder 
hoofdstuk 4, kopje arbeidsmarkt, wordt hier verder op in gegaan. De aankomende jaren zal 
met name worden ingezet op: 

• doorstroming op de huizenmarkt; 
• kwalitatieve doorontwikkeling van bestaande wijken; 
• goede bereikbaarheid over de weg en het spoor. 

Structuuranalyse van de Huizer Economie 
De afgelopen jaren zijn er diverse beleidsdocumenten opgesteld waarin de economische 
situatie van Huizen in beeld is gebracht. Wij hebben begin 2007 besloten om het reeds 
opgestelde rapport van Buck consultants, waarin de sterkte /zwakteanalyse (SWOT) van de 
Huizer economie wordt weergegeven, te actualiseren en of te verbreden. 
Hiertoe zijn offertes opgevraagd bij het bureau Leisure Result en Ecorys. Ecorys heeft op 
ons verzoek de structuuranalyse opgesteld. In deze structuuranalyse is een overzicht 
geschetst van de economische structuur, de arbeidsmarkt, de ruimtelijke dimensie t.o.v. 
werken en wonen en de bereikbaarheid. Daarnaast wordt ingegaan op trends "wat komt er 
op Huizen af" en wat betekent dat voor Huizen. Een en ander is uiteengezet in de SWOT, die 
met name in hoofdstuk vier en vijf verder behandeld wordt. 

Conclusie samenhang 
Als de regionale visie tegen de lokale visie wordt afgezet, kan geconcludeerd worden dat er 
aansluiting is. Op zich is dit niet zo vreemd, aangezien regiobreed wordt geopereerd en 
relatief veel gelijksoortige veelal landelijke problemen worden geconstateerd waar 
gezamenlijk op moet worden ingespeeld. Een voorbeeld van de regionale samenwerking zijn 
de nog op te richten innovatieve platforms op het gebied van zorg en toerisme zoals hiervoor 
beschreven. 

Voor de lokale ontwikkelingsrichting (o.a. Nautisch kwartier, en invulling Lucentterrein) is 
steun gevraagd bij de regio. Hiertoe is begin 2007 een presentatie gegeven bij het gewest. 
Door de regionale partners is aangegeven dat zij zich kunnen vinden in deze ontwikkelingen. 
Hierbij is opgemerkt dat "verlies" aan bedrijfsruimte gecompenseerd dientte worden. Hoe het 
eventuele verlies aan bedrijfsruimte en de compensatie in deze situatie dient plaats te vinden 
is nog niet bepaald. Gedacht kan worden aan intensivering van de aanwezige bedrijfsruimte 
waarmee extra werkgelegenheid wordt gecreeerd. Thans worden deze ontwikkelingen 
verder uitgewerkt. In hoofdstuk vier en vijf worden deze ontwikkelingen verder beschreven. 

Kadernota Economie gemeente Huizen 



2. Overzicht van de economische structuur 

De structuur van de economie in Huizen wordt omschreven aan de hand van het aantal 
banen in de verschillende sectoren. Het valt op dat de sterkst vertegenwoordigde sector, 
gezondheids- en welzijnszorg geen stuwende, maar een verzorgende sector is. Een 
kenmerk van een stuwende sectoren is dat deze inkomsten van buiten naar binnen haalt en 
hun grootste klanten hebben buiten de gemeente, dan wel de regio. De verzorgende 
sectoren zijn kleinschaliger en zijn 'toeleveranciers' van de stuwende sectoren. Bedrijven uit 
Huizen zullen niet veel inkomsten van buiten de omgeving halen maar meer van binnen de 
gemeente. Industrie is de tweede grootste sector. Binnen deze sector zijn vooral 
bouwbedrijven goed vertegenwoordigd. Deze bedrijven bieden werkgelegenheid voor met 
name het lager opgeleide deel van de beroepsbevolking van Huizen. 

Sectorstructuur van de economie in Huizen 2005 (% van totaal aantal banen) 
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Bran: LISA 2005 

In de navolgende tabel is de ontwikkeling van deze sectorstructuur tussen 2001 en 2005 
weergegeven. Hier valt op dat in 2001 een groot deel van de werkgelegenheid zich in de 
sector nijverheid bevond, terwijl deze sector in 2005 flink is gedaald. De sector 
bouwnijverheid is in 2005 juist licht gegroeid. Verder zijn ook de sectoren detailhandel, 
verhuur en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn en cultuur, recreatie en 
overige dienstverlening gegroeid. Deze stijging doet zich ook in de rest van Nederland voor. 
Na Gezondheidszorg en welzijn is de sector verhuur en zakelijke dienstverlening erg 
belangrijk voor de werkgelegenheid in Huizen. 
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Ontwikkeling van sectorstructuur 2001-2005 (in aantal banen) 
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Bron: USA 2005 

In de tabel hierna is de structuur van de Huizer economie vergeleken met die in Nederland. 
Hieruit blijkt dat de sectoren bouwnijverheid, gezondheidszorg en welzijn en cultuur, 
recreatie en overige dienstverlening zijn oververtegenwoordigd. Nijverheid, horeca, vervoer, 
opslag en communicatie en openbaar bestuur en onderwijs bieden juist minder 
werkgelegenheid dan gemiddeld in Nederland. Er is sprake van een duidelijke verschuiving 
in de sectorstructuur. De sectoren handelsbemiddeling en detailhandel, verhuur en zakelijke 
dienstverlening, gezondheids- en welzijnzorg en cultuur, recreatie en overige dienstverlening 
zijn de nieuwe pijlers van de Huizer economie. De sector bouwnijverheid maakt een 
wezenlijk onderdeel uit van de bestaande economie in Huizen. 

Samenstelling werkgelegenheid Huizen ten opzichte van Nederlands 
gemiddeld 2005 (% van totale banen). 

Bran: USA 2005 
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Om te bezien hoe de verhouding Huizen ten opzichte van de Gooi- en Vechtstreek is qua 
samenstelling werkgelegenheid is de grafiek hieronder opgenomen. 

Samenstelling werkgelegenheid Huizen ten opzichte van Gooi- en Vechtstreek 
Nederlands gemiddeld 2005 (% van totale banen). 
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Uit de in deze grafiek opgenomen percentages valt af te ieiden dat er niet veel verschil 
is tussen de vergelijking van Huizen aan Nederland of aan de Gooi- en Vechtstreek. Het 
grootste verschil is het percentage Cultuur, recreatie en ov. dienstverlening wat (net als de 
horeca) sterker is vertegenwoordigd in de Gooi- en Vechtstreek. Dit is voor ons ook een 
aandachtspunt wat wordt onderschreven in deze Kadernota Economie. 

Huizen 

0 

6 

11 

2 

6 

10 

2 

2 

3 

15 

9 

29 

6 

100 

Nederland 

1 

13 

6 

2 

7 

10 

4 

7 

3 

15 

13 

15 

5 

100 

Goc 
1 

14 

5 

2 

7 

9 

3 

3 

2 

17 

9 

15 

13 

100 

Kadernota Economie gemeente Huizen 12 



Het MKB als ruggengraat van de Huizer economie 

De economie in Huizen wordt vooral gekenmerkt door kleinschalige bedrijvigheid. Dit blijkt uit 
een vergelijking van het gemiddelde aantal banen per vestiging in de gemeente met het 
landelijke gemiddelde. In totaal zijn er in Huizen gemiddeld vijf banen per vestiging, in 
Nederland zijn dat er negen. In vrijwel alle sectoren bieden de vestigingen in Huizen dan ook 
plaats aan minder werknemers dan gemiddeld in Nederland. Het opmerkelijkst hierbij is de 
kleinschaligheid van de vestigingen in openbaar bestuur en onderwijs. Alleen in de sector 
gezondheidszorg en welzijn tellen de vestigingen in Huizen meer banen dan gemiddeld in 
Nederland. 

Het MKB wordt wel de ruggengraat van de Nederlandse economie genoemd en dit geldt 
zeker ook voor Huizen. Het MKB is de grootse werkgever. Mogelijkheden voor innovatie 
doen zich voor op de grensgebieden tussen sectoren. Er is volop mogelijkheid en vraag naar 
nieuwe combinaties. Samenwerking en verbinding tussen ondernemers in het MKB uit 
verschillende sectoren is belangrijk voor de locale innovatiekracht. 

Gemiddelde bedrijfsgrootte per sector 2005 (in aantal banen) 

Bron: LISA 2005 
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3. Belangrijke economische ontwikkelingen 

Ontwikkelingen arbeid & werk 

Arbeidsmarkt 
De werkzame beroepsbevolking van Huizen bestaat uit een groep van ongeveer 19.000 
personen, waarin mannen en vrouwen nagenoeg gelijk vertegenwoordigd zijn. De werkzame 
beroepsbevolking omvat 36% van de totale bevolking. 

Werkzame beroepsbevolking (2006) 
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Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd (%) in 2006 
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Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (%) in 2006 
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Het aantal werkzoekenden in Huizen is lager dan in de rest van het land. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat de samenstelling van de beroepsbevolking in Huizen anders is dan 
de landelijke samenstelling. Ook kent Huizen relatief veel hoger opgeleiden. In de gemeente 
heeft 37% hoger onderwijs gevolgd, tegenover 3 1 % in de rest van Nederland. 

De toekomstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt hangt sterk samen met de verwachte 
ontwikkelingen op het gebied van economisch groei, sectorstructuur en demografie. Zoals 
eerder aangegeven heeft de regio zich als doel gesteld de realisatie van 1,5% economische 
groei in de regio. Voor de gehele regio betekent dit een toename van 10.000 banen in 2015. 
Er van uitgaande dat Huizen een vergelijkbare economische groei zal tonen en dat de 
werkgelegenheidsverhoudingen stabiel blijven, dan worden van deze 10.000 banen 1.100 in 
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Huizen gerealiseerd. Uiteraard is deze inschatting ook afhankelijk van de te maken 
beleidskeuzes. Uit een recentelijk bedrijfsruimtemonitor opgesteld door de Kamer 
Koophandel is gebleken dat bedrijven (steekproefsgewijs diverse bedrijven door de gehele 
gemeente) een grotere groei van werkgelegenheid verwachten (>1.100). In 2006 heeft 
bureau Louter voor de Kamer van Koophandel een analyse voorgelegd waaruit de 
werkgelegenheid tot 2011 met circa 0,8% per jaar toeneemt in de Gooi en Vechtstreek. 
Aangezien de groei "uiteraard" ook afhankelijk is van de aanwezige ruimte en hiermee 
samenhangende geboden mogelijkheden zal de groei vermoedelijk rond de 1.100 banen 
liggen in 2015. 

Gezien de lage werkloosheid is er momenteel geen sprake van onbenutte reserves van 
arbeid, waardoor vacatures ingevuld kunnen worden. Bovendien is er een trend dat 
leegkomende woningen alleen betaalbaar zijn voor "nieuwe" ouderen. Als gevolg hiervan is 
het onwaarschijnlijk dat de beroepsbevolking wordt aangevuld met personen die zich nieuw 
in de regio vestigen, behoudens eventuele grootschalige nieuwbouwprojecten. Er dreigt dan 
ook een situatie te ontstaan, waarin de voorspelde groei niet gerealiseerd kan worden omdat 
er niet genoeg arbeid beschikbaar is. 

Werk(locaties) en ruimte 
De gemeente Huizen kent een grote diversiteit aan werklocaties, bedrijventerreinen, 
kantoren, woningen, zorglocaties etc. De ruimte om tot verdere uitbreiding te komen van 
voornoemde werklocaties is nagenoeg nihil. Er zal dan ook voomamelijk gekeken moet 
worden naar betere benutting van bestaande locaties. De herstructurering van het 
Lucentterrein is hier een voorbeeld van. Huizen beschikt over een gemiddelde hoeveelheid 
kantoorruimte afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Momenteel is sprake van een lichte 
leegstand. Verwacht wordt echter dat door de verdere groei van zakelijke dienstverlening 
deze leegstand zal verdwijnen. Uit de recente bedrijfsruimtemonitor (zie hiervoor) is 
gebleken dat thans slechts 5% van de bedrijven op een kantoorlocatie is gevestigd. Dit is 
overigens in overeenstemming met het landelijke beeld. 15% van deze bedrijven wil graag 
op een formele kantoorlocatie gevestigd zijn. Verwacht wordt dan ook dat in de toekomst 
steeds meer kantoorgebruikers in Huizen naar een formele kantoorlocatie willen verhuizen 
waardoor de nu nog aanwezige ruimte in ieder geval wordt benut. 

Uit het rapport van Arcadis (2006) blijkt zelfs dat er een tekort is aan bedrijventerreinen. Er 
wordt echter ook geconcludeerd dat 55- 58% van de arbeidsplaatsen buiten de 
bedrijventerreinen en traditionele kantoorlocaties zijn gevestigd. Arcadis verwacht dat deze 
ontwikkeling zich door zal zetten en dat in 2015 slechts 38% van de arbeid plaats vindt op 
bedrijventerreinen en traditionele locaties. Er zal dus een verschuiving naar bijvoorbeeld 
woon- werklocaties ontstaan. Uit de bedrijfsruimtemonitor is ook naar voren gekomen dat 
veel ondernemers behoefte hebben aan meer ruimte. Doorstartende bedrijven en winkeliers 
die willen uitbreiden hebben vaak moeite met het vinden van gepaste ruimte. Gezien de 
geringe beschikbare ruimte is het vaak lastig om hieraan tegemoet te komen. De ruimte die 
nog beschikbaar is zal zorgvuldig ingevuld moeten worden. 

Op dit moment loopt een aantal initiatieven om de bedrijvigheid te verbeteren. Deze 
initiatieven worden in hoofdstuk 5 beschreven. 
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Detaiihandel 
In de Toekomstvisie Huizen zijn een aantal ontwikkelingsrichtingen aangegeven waarmee 
handvatten worden gegegeven om te komen tot een beter passend detailhandelsniveau, de 
ontwikkeling van (winkel)centrummanagement en de uitbreiding van kwalitatieve 
(toeristische) dagrecreatie en verblijf (leisure). Voor net centrum van Huizen betekent dit de 
ontwikkeling van meer kwaliteit, specialisatie en levendigheid. Om dit te realiseren zijn onder 
andere de volgende ontwikkelingen in gang gezet. 

• ontwikkeling hoofdwinkelcentrum; 
• ateliersessie hoofdwinkelcentrum (visievorming centrumgebied); 
• uitvoeringsvoorstel voor uitvoering van werkzaamheden in het hoofdwinkelcentrum 

en winkelcentrum Oostermeent; 
• uitwerking diverse projecten in de nota Toerisme en Recreatie. 

Op het gebied van detaiihandel heeft Huizen geen specifiek detailhandelsbeleid. Wei is in de 
vastgestelde Regionale detailhandelsvisie beschreven dat de beleidslijn is dat de koopkracht 
omhoog gaat en dat ruimte is voor 14.000 m2 extra detaiihandel. Een groot deel van deze 
ruimte zal ingevuld worden door de gewenste uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum bij de 
Keucheniusstraat. Met een volwaardig winkelcentrum, waarin een diversiteit aan branchering 
- 'voor elk wat wils' - is opgenomen, een goede bereikbaarheid ervan en ruime 
parkeermogelijkheden (voorshands om niet), menen wij dat het dorpscentrum van Huizen 
een bovenlokale betekenis kan krijgen. Uiteraard wordt met deze uitbreiding ook beoogd de 
afvloeiende koopstroom van niet dagelijkse producten naar andere gemeenten/ regio's te 
beperken. Wanneer het dorpscentrum zowel fysiek als functioneel verbonden kan worden 
aan de andere kwaliteiten van Huizen (denk aan een aantrekkelijk havengebied met een 
nautisch kwartier en de vele andere mogelijkheden voor recreatief vermaak), sluiten wij een 
regionale betekenis zelfs niet uit. 

Met de vaststelling van deze regionale detailhandelsvisie is afgesproken dat regionaal 
afstemming plaatsvindt over: 

• Nieuwe aanvragen voor aanbieders van alle branches met een omvang van > 1500 m2 
w.v.o. (winkelvloeroppervlakte) 

• Uitbreiding van de centrumgebieden met een omvang van > 5000 m2 w.v.o. 

De genoemde ondergrens van 1.500 m2 w.v.o. is afgestemd met de ondergrens die door 
de Provincie Utrecht wordtgehanteerd. De genoemde 5.000 m2 w.v.o. is als ondergrens 
vastgesteld door de begeleidingscommissie. Overweging hierbij is geweest dat projecten, 
met een omvang groter dan 5.000 m2, effecten op het voorzieningen aanbod (in Huizen) 
kan hebben. 

Uit interviews gehouden met ondernemers is gebleken dat ook zij niet erg tevreden zijn over 
het winkelgebied. Hierbij wordt voornamelijk gewezen op de versnippering en de routing 
richting er naar toe. Daamaast wordt aangegeven dat er een goede verbinding tussen de 
Oude Haven en het centrum ontbreekt. Tevens zijn ondernemers van mening dat er een 
kwaliteitsslag geleverd moet worden als het gaat om openbare inrichting, bereikbaarheid en 
vormgeving voor winkelvoorzieningen. Zoals hiervoor aangegeven worden deze onderdelen 
in diverse projecten aangepakt. 
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Hieronder is aangegeven hoe de detailhandel is verspreid over de gemeente. 
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Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven wordt een (lokaal)detailhandelsbeleid voorgesteld. 
Dit detailhandelsbeleid zal aansluiten op hetgeen provinciaal en regionaal geregeld is. 
Hiermee wordt onder andere een meer evenwichtige winkeistructuur en 
afstemming detailhandelselementen in de totale structuur beoogd. 

Ontwikkelingen toerisme 
De gemeente Huizen heeft de afgelopen jaren niet structureel ingezet op toerisme. Wei zijn 
er jaarlijks evenementen gehouden en zijn er diverse gelegenheden op het gebied van 
toerisme en recreatie. Voorbeeld van de jaarlijkse evenementen is de drukbezochte, 
traditionele Huizerdag in September. Deze dag staat jaarlijks garant voor een gezellige 
braderie met tal van evenementen en optredens. Ook is er de jaarlijkse Havendag in juni. In 
de Oude Haven zijn er dan stands met diverse oude ambachten, er zijn toneelvoorstellingen 
en muziek optredens en demonstraties van de reddingsbrigade. Ook zijn er traditionele 
botterevenementen. In September is er tevens het South Sea Jazz Festival, een 
evenement met bekende artiesten. 

Ook voor sportieve mensen zijn er tal van mogelijkheden in Huizen. In de Sijsjesberg is het 
openluchtzwembad van Huizen. Van mei tot begin September kan men daar terecht om 
baantjes te trekken of lekker in de zon te liggen. Het zwembad is geschikt voor alle leeftijden 
en trekt zwemliefhebbers uit de hele omgeving. Bij minder weer kan men terecht in het 
overdekte zwembad 'De Meent'. Daarnaast zijn er in Huizen diverse sportcentra, waar men 
onder andere kan squashen, tennissen, fitnessen en golfen. Ook is het in Huizen het hele 
jaar mogelijk om te skien op een kunstskibaan. Tevens is er een bowlingbaan, een 
kartcentrum en de mogelijkheid om te lasergamen. Met name de ski- en kartgelegenheid 
hebben (boven-)regionale aantrekkingskracht. 

Het toeristisch- recreatieve aanbod in Huizen is in potentie interessant maar in ruimtelijke zin 
verdeeld over de gemeente. Voor de fietser, wandelaar en autotoerist is bijvoorbeeld het 
oude dorp interessant en goed te bereiken. Voor de watersporter zijn er havenfaciliteiten, 
maar behoeft de verbinding naar het oude dorp een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering. 
Huizen beschikt over waardevolle natuur. 
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Bos, heide en landgoederen maken Huizen aantrekkelijk voor de liefhebber van natuur en 
natuurrecreatie, maar ook (hier) ontbreken de onderlinge verbindingen. Verbinden en verder 
ontwikkelen zijn dan ook de "keywords". 

Om tot een betere benutting van de watergebonden (strand-)recreatie, watersport en 
passende benutting van de kuststrook te komen is dit als ontwikkelingsrichting in de 
Toekomstvisie Huizen beschreven. Betere benutting van de kust/ haven zal onder meer 
gevonden worden door de realisering van net Nautisch Kwartier. Het aanpakken van de 
knelpunten op het gebied van toerisme en recreatie en het versterken van het toeristisch-
recreatieve aanbod zal leiden tot een verhoging van de aantrekkelijkheid van Huizen. Dit 
leidt tot een verhoging van de bestedingen en daarmee gerelateerde werkgelegenheid 
binnen de gemeente. 

Ontwikkelingen wonen 
Huizen is van oudsher een groeigemeente. Een groot deel van de woningen is na 1971 
gebouwd. Door de voormalige groeikernstatus is de sociale huursector van 
eengezinswoningen sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland. Ondanks de 
groei van het aantal woningen blijft er een onvervulde vraag. Gesteld kan worden dat er een 
schaarste is, maar dit staat de economische ontwikkeling niet in de weg. 

Enkele jaren geleden zijn de laatste woningen opgeleverd van het Vierde Kwadrant. Het gaat 
hierbij om zo'n 1000 woningen. Verder blijft er sprake van een schaarste aan woningen. 
Vobral jongeren komen vaak niet in aanmerking voor geschikte woonruimte. Bijna 50% van 
het aantal woningzoekenden betreft jongeren. De prijzen van de koopwoningen zijn de 
afgelopen jaren onverlet gestegen. Hierdoor wordt het voor jongeren steeds moeilijker om 
een woning te kopen. Om de toegankelijkheid van koopwoningen voor deze doelgroep te 
vergroten, kunnen jongeren sinds begin 2006 van de gemeente een starterslening krijgen. 

Om de dynamiek op de bestaande woningmarkt te vergroten, hebben woningzoekenden 
enkele jaren geleden meer keuze vrijheid gekregen (minder labeling, en andere constructies 
zoals koopgarant voor koopwoningen) om in aanmerking te komen voor een andere 
woningen. De bedoeling hiervan is dat de doorstroming bevorderd wordt. 

In de afgelopen jaren is het besef ontstaan dat er in verband met de toenemende vergrijzing 
meer geschikte woningen voor ouderen beschikbaar moeten komen. Hierbij wordt in eerste 
instantie gedacht om het huidige woningaanbod aan te passen en uit te breiden. 
Ten aanzien van de nieuwbouwlocaties, worden momenteel appartementen gerealiseerd op 
de locatie "3 in 1" (De Regentesse). Het gaat in dit project om in totaal 147 woningen (dure 
huur- en koopsector). Verder zijn onlangs de laatste woningen aan de Oude Haven (97 
koopappartementen) opgeleverd. Deze woningen zijn niet specifiek gelabeld voor ouderen 
maar kunnen goed worden bewoond door deze doelgroep. Verder worden in de nabije 
toekomst op de locatie Vista nog 26 koopwoningen voor ouderen gerealiseerd. 

Ontwikkelingen omgeving en regio 
De gemeente Huizen is ingeklemd tussen stedelijke gebieden, natuurgebieden en het water. 
Hierdoor zijn de fysieke grenzen voor de groei van Huizen bereikt. Er zal dan ook met name 
gekeken moeten worden naar inbreiding waarbij de bestaande ruimte beter wordt benut. Als 
gevolg van deze omslag zal beter gekeken moeten worden naar de beschikbare ruimte. 
Dit heeft er ook voor gezorgd dat naar de identiteit van Huizen gekeken moet worden. In de 
toekomstvisie is aan de inkleuring van deze identiteit gehoor gegeven. In de toekomstvisie 
Huizen is aangegeven dat Huizen zich wil ontwikkelen als "Een levendig dorp aan het water". 
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Deze slogan, die inmiddels in de onderliggende nota Toerisme en Recreatie (bouwsteen) en 
de nota Toerisme en Recreatie (uitwerking) is gespecificeerd in "Huizen: Haven van t'Gooi", 
betekent voor Huizen dat ingezet wordt op het dorpse karakter van Huizen waarbij 
gezelligheid, cultuur en gemeenschapszin wordt gecombineerd met de levendigheid en 
dynamiek, die voortkomt uit dagrecreatie en toerisme. 

Voor de herontwikkeling van bedrijfsterreinen wordt ingezet op indikking/intensivering en 
meer werkgelegenheid per hectare. Tevens dient gekeken te worden naar combinaties van 
leren, wonen en werken. Ook in de regio is dit een aandachtspunt. 
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4. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor Huizen? 

In de structuuranalyse van de Huizer economie is, overeenkomstig de door net college 
verleende opdracht, een zgn. sterkte/zwakte-analyse (SWOT) opgenomen. Hierin zijn 
verschillende elementen van Huizen en de omgeving onder de loep genomen. Per element 
is aangegeven of dit een sterk punt of een zwak punt is en of er een kans ligt of een 
bedreiging, die op ons af komt. 

De elementen zijn: 
Ligging 
Bevolking 
Economische structuur 
Arbeidsmarkt 
Ruimte 
Bereikbaarheid 
Bestuursomgeving 
Trends 

Uiteraard wordt u verwezen naar de in de structuuranalyse opgenomen SWOT; in deze 
kadernota beperken wij ons tot de hoofdlijnen. 

Ligging 
Het Gooimeer en de haven en de ligging van Huizen ten opzichte van de grote steden zijn 
een kwaliteit van Huizen. De gunstige ligging ten opzichte van de grote steden biedt 
overigens een kans. Die zou versterkt moeten worden. Op regionaal niveau ligt Huizen in de 
periferie van de Gooi en Vechtstreek, dat als 'zwak' wordt aangemerkt (zie opmerking bij 
hoofdstuk 5). 

Bevolking 
Hoewel Huizen een relatief jongere bevolking heeft, neemt de vergrijzing toe. Dat geldt 
overigens voor de hele regio. Een jongere bevolking brengt een lager gemiddeld 
besteedbaar inkomen met zich mee, de toenemende vergrijzing betekent weer een hogere 
besteding (met specifieke interesses). Hoewel de vergrijzing dus kansen biedt, wordt een 
image als 'pensioendorp' als bedreiging gezien. 

Economische structuur 
Er is een relatief hoge koopkrachtbinding voor de dagelijkse aankopen, maar Huizen 
kenschetst zich ook als saai en met een weinig onderscheidend imago. Daar liggen dus ook 
de kansen. Denk aan groei van de beleveniseconomie (de geassocieerde beleving van een 
product of dienst), speel in op vergrijzing en de behoeften van tweeverdieners. Een 
voortdurende onduidelijke economische profilering wordt als bedreiging gezien. Toerisme 
en waterrecreatie bieden de kans voor Huizen om zich te profileren. 

Arbeidsmarkt 
Er is een hoog opgeleide beroepsbevolking, maar er is weinig werkgelegenheid per 1000 
inwoners. De groei van het toerisme heeft als gevolg een stijgende werkgelegenheid. De 
de beroepsbevolking in de categorie 15 - 24 jaar omvangrijk is. Aansluiting tussen de 
beroepsbevolking en de werkgelegenheid dient dan ook gezochtte worden. Huizen moet 
ook inspelen op toenemende vraag naar zorg en wellness. Daarnaast zijn er weinig 
grootschalige werkgevers. Tenslotte betekent vergrijzing ook een afnemend arbeidsaanbod. 
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Ruimte 
Huizen heeft relatief meer betaalbare huur/ koopwoningen ten opzichte van de andere 
regiogemeenten, hoewel de woningprijzen voor jongeren en starters onbetaalbaar zijn. Dat 
laatste is een bedreiging voor de economische en maatschappelijke dynamiek. 

Er is ook ruimte voor groei in de kantorenmarkt en woon/werkfuncties. De ruimtelijke 
inrichting van de winkelgebieden is echter weinig aantrekkelijk, terwijl de ruimtelijk-
economische structuur ook wat versnipperd is. Er is een mismatch tussen vraag naar en 
aanbod van passende bedrijfsruimte (tekort). 

Bereikbaarheid 
Huizen heeft minder last van de fileproblematiek (t.o.v. stedelijke gebieden) en is dus nog 
redelijk bereikbaar. De toenemende files worden evenwel als bedreiging aangemerkt. De 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer is echter zwak. Hoogwaardig openbaar vervoer 
biedt hiervoor een kans. 

Bestuursomgeving 
Hoewel de communicatie tussen ondernemers en gemeente als sterk wordt aangemerkt, is 
er volgens de structuuranalyse sprake van te weinig kennis van wensen van bewoners en 
ondernemers. De regionale samenwerking neemt toe, maar lokale bestuurders moeten dan 
ook hun blik op de regio blijven richten. Burger- en ondernemersinitiatieven nemen af, met 
als gevolg een afnemende economische en maatschappelijke dynamiek. 

Trends 
Tenslotte zijn op hoofdlijnen enige trends gegeven. De (minder goede) ligging van de 
gemeente Huizen neemt in betekenis af, naarmate er een groei in dienstverlening (vaak 
lokaal) is en produceren meer op afstand plaatsvindt. Landelijk is er een toenemende 
schaarste aan groen en natuur. Wat dat betreft mag Huizen (en het Gooi) trots zijn op 'haar' 
groen en natuurwaarden. 
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5. Huidige ontwikkelingen t.o.v. de kansen en bedreigingen 

Welke ontwikkelingen spelen er 
Huizen is op vele beleidsterreinen actief. De toekomstvisie (zie elders in deze nota) biedt 
het grote kader orri de in die visie opgenomen 'hoofdlijnambtities' gestructureerd en in 
samenhang uit te voeren. In de toekomstvisie is de ligging van Huizen aan het water 
nadrukkelijk onderkend. Deze ligging biedt mogelijkheden voor recreatie en toerisme. 
Toerisme - als een van de economische peilers - wordt uitgewerkt in de nota Toerisme en 
Recreatie. Zonder al te veel in te gaan op de inhoud van die nota, wordt wel opgemerkt dat 
het thema "water en waterrecreatie' als kans wordt gezien om verder te ontwikkelen en de 
natuurlijke ligging van Huizen aan het water maximaal te benutten. Denk hierbij aan de 
ontwikkeling van het Nautisch Kwartier Huizen. Maar niet alleen het water is een kernwaarde 
voor Huizen, ook de andere vormen van natuur (bos en heide) bieden inwoners en 
bezoekers van Huizen en het Gooi maximale mogelijkheden voor rust, recreatie en cultuur(-
historie). In het hiernavolgende wordt - voor zover mogelijk - per element ingegaan op de 
ontwikkelingen. Dit kunnen reeds lopende ontwikkelingen zijn, ingezet op basis van reeds 
genomen besluiten. Maar tevens wordt ingegaan op de wijze waarop aan uitdagingen 
beantwoord kan worden zonder dat daarover bestuurlijke besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. In die gevallen kan deze kadernota worden beschouwd als aanzet tot beleid 
en ontwikkeling ervan. 

Ligging 
Het moge duidelijk zijn dat de ligging van Huizen op zichzelf niet als onderwerp van 
discussie geagendeerd behoeft te worden. De ligging van Huizen aan het water en andere 
natuurlijke elementen (bos en heide) biedt vele mogelijkheden tot recreatie. In het 
voorgaande is hier voldoende over gezegd. 

De ligging van Huizen in de periferie van de Gooi en Vechtstreek heeft evenwel ook tot 
gevolg dat Huizen het als vestigingsplaats voor bedrijven vooral ook moet hebben van reeds 
in Huizen gevestigde bedrijven (die bijvoorbeeld willen uitbreiden). Dat Huizen in de periferie 
van de Gooi en Vechtstreek ligt kan echter ook als voordeel worden gezien aangezien veel 
bedrijven en dus ook werk om de hoek in Almere is gevestigd. Voor bedrijven van buiten 
Huizen, speelt de ligging van Huizen en de ontsluiting van Huizen naar de snelwegen een 
rol. Deze vaststelling sluit overigens aan op de onderzoeksrapporten die zijn verschenen in 
het kader van de invulling van het Lucentterrein (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Buck 
Consultants). Anderzijds mogen we ons momenteel ook verheugen in een grote 
belangstelling van bedrijven voor een perceel bedrijfsgrond op het Lucentterrein. Uit een 
interessepeiling en daarna op te stellen definitieve afsprakenkaders moet evenwel blijken in 
hoeverre een getoonde belangstelling is om te zetten in juridisch relevante afspraken met de 
eigenaar en gemeente. 

De ligging van Huizen en de afzonderlijke regiogemeenten ten opzichte van de stadsregio's 
Amersfoort, Utrecht, Almere en Amsterdam hebben de regiogemeenten gebracht tot 
verdergaande samenwerking. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat de regio Gooi en 
Vechtstreek een volwaardige partner is in het overleg met voormelde stadsregio's. Zie 
hiervoor het onderdeel "Samenhang regio" in deze kadernota. 

Bevolking 
Het is een trend, die zich vooral in de regio Gooi en Vechtstreek laat zien: de regio vergrijst! 
Hoewel Huizen ten opzichte van andere regiogemeenten nog een relatief jonge bevolking 
heeft, neemt ook in Huizen de vergrijzing toe. Op zichzelf biedt deze ontwikkeling ook weer 
kansen, zodat dit zeker niet (alleen) als een bedreiging gezien hoeft te worden. 
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Zoals gezegd, hebben senioren meer te besteden en dan met name ook in de 
(water-)recreatieve sector. 

De ontwikkeling van water- en watergerelateerde recreatie - het Nautisch Kwartier - is 
dan ook passend bij de leeftijdsopbouw van de bevolking en de daarin waargenomen trend 
in de regio. Naast recreatiemogelijkheden moet ook gedacht worden aan voldoende zorg en 
welzijn. In de toekomstvisie zijn hierover uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd. 

Wanneer evenwel de leeftijdsopbouw zich zo gaat ontwikkelen dat Huizen/de regio zich als 
het ware als een 'pensioendorpAregio' ontwikkelt, dan staan we voor de uitdaging om dat tij 
te keren tot een evenwichtige samenstelling van de bevolking. In die uitdaging staan we dus 
voor behoud van jongeren in de gemeente. Zoals gezegd, heeft Huizen nog een groot 
aandeel jongeren. De uitdaging is dan ook deze jongeren voor Huizen te behouden en 
structureel in te zetten op het binden van jongeren aan Huizen. Wat zijn voor jongeren de 
triggers' om zich ergens te vestigen? Dat zijn voldoende passende (onder meer betaalbare) 
woningen, goede winkelvoorzieningen (met name ook 'funshoppen') en 
uitgaansmogelijkheden (waaronder worden verstaan horecafaciliteiten). Deze elementen 
komen in het hiernavolgende terug, zodat op deze plaats wordt volstaan met het signaleren 
ervan. 

Economische structuur 
Het element 'Economische structuur', zoals hier beschreven omvat detailhandel, horeca en 
belevenis/leisure. De koopkrachtbinding wordt, zoals blijkt uit de structuuranalyse, vooral 
gevormd door de dagelijkse aankopen. Ook uit het in 2007 uitgevoerde distribute 
planologisch onderzoek blijkt dat vraag en aanbod op het terrein van de dagelijkse aankopen 
in evenwicht is. Dat geldt evenwel niet voor het funshoppen. Huizen blinkt daar niet in uit, 
terwijl die ruimte er wel is. Met de plannen voor uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum 
(Keucheniusstraat) kan worden beantwoord aan de uitdaging om Huizen regionale betekenis 
te geven op het terrein van detailhandel/funshoppen. 

Ook op het terrein van horeca en leisure blijkt Huizen niet geheel te beantwoorden aan de 
verwachtingen die men heeft bij een uitgaansgebied en belevenis. Er zijn zeker 
uitgaansmogelijkheden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Graaf Wichman, maar omvangrijke 
horecaconcentraties of andere vormen van vermaak zijn er in Huizen niet. Ook daar ligt dus 
een kans. In de toekomstvisie wordt ingezet op verlevendiging van het dorp (met name het 
gebied Oude Raadhuisplein), onder meer door een Grand Cafe en terrasjes. Als ultieme 
kans voor Huizen geldt het Nautisch Kwartier Huizen, die met horeca, passende detailhandel 
en nautisch/recreatief vermaak, alles in zich heeft wat past bij watergerelateerde leisure. In 
het kader van versterken lokale werkgelegenheid dient city marketing te worden bezien. 

Er is dus een aantal gebieden in Huizen waar de economische structuur, zoals hier 
bedoelt, zich manifesteert en uitdaagt tot verdere ontwikkeling, nl. Graaf Wichman, het 
havengebied (NKH) en het oude dorp/Oude Raadhuisplein. Naast een ontwikkeling op 
zichzelf (bijv. terrassen op het Oude Raadhuisplein), kunnen de afzonderlijke onderdelen 
elkaar versterken door een verbinding aan te brengen. Denk hierbij aan de "driehoek" Graaf 
Wichman/dorpscentrum-Oude Raadhuisplein/havengebied (NKH). De verbinding van de 
trekkers van die "driehoek" bestaat grofweg uit de Havenstraat, Kerkstraat/Melkweg en 
Eemlandweg. Het attractiever maken van deze routes die toegang geven tot deze "driehoek" 
kan leiden tot verdere versterking van de economische structuur. Het attractiever maken zou 
op verschillende manieren kunnen plaatsvinden, zo kan onder meer worden gedacht aan 
het incidenteel plaatsen van marktjes of fysiek verbinden door duidelijke routing borden 
paaltjes etc. 
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De herontwikkeling van het Lucentterrein bevindt zich momenteel in een vergevorderde 
voorbereiding (ontwikkeling stedenbouwkundig plan). De huidige planning is erop gericht om 
tot uitgifte van de grand over te gaan in het voorjaar te gaan. Verder zou een revitalisering 
van het bedrijventerrein Plaveen, met name aan de zuidzijde ervan, kunnen bijdragen aan de 
verbinding van de publiekstrekkende elementen van Huizen. 

Arbeidsmarkt 
Met een hoogopgeleide beroepsbevolking, maar achterblijvende werkgelegenheid per 1000 
inwoners, ligt er een uitdaging voor Huizen, gericht op behoud van arbeidsplaatsen en 
aantrekken ervan. Het vertrek van BNI uit Huizen zou op dit punt enorm veel kansen bieden, 
omdat het relatief grote BNI- terrein weinig arbeidsplaatsen bevat. 

Herontwikkeling zou meer evenwicht moeten geven en een passend aantal arbeidsplaatsen 
per hectare moeten genereren. Nu BNI vooralsnog niet vertrekt uit Huizen moeten we het 
doen met beperkte(re) mogelijkheden tot creeren van arbeidsplaatsen. Het Lucentterrein 
omvat ca. 6 hectare herontwikkelingsmogelijkheid met daarin - conform het streekplan - een 
verkleuringsmogelijkheid voor woningbouw. Die mogelijkheid betreft maximaal 2,5 hectare 
en alleen, indien door de eigenaar is aangetoond dat het terrein niet binnen de 
bedrijfsbestemming is weg te zetten. Nu het BNI-terrein niet voor herontwikkeling in 
aanmerking komt, is er temeer aanleiding zorgvuldig om te gaan met de vrijkomende 
gronden op het Lucentterrein en onze regierol aan te wenden met het oog op behoud en 
verwerving van arbeidsplaatsen. 

Naast herontwikkeling van bedrijfsterrein bieden ook de sectoren horeca en leisure kansen 
op het terrein van creeren van arbeidsplaatsen. Hiervoor wordt verwezen naar het element 
Economische structuur. 

Ruimte 
Het element Ruimte vormt als het ware de weerslag van de sectorale beleidsuitgangspunten. 
De in het voorgaande vermelde uitgangspunten dienen verwerkt te worden in een ruimtelijk 
kader. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ruimtelijke structuurvisie, waarin alle 
uitgangspunten in een ruimtelijk plan worden vervat. 

Daarnaast omvat het thema Ruimte ook de procedurele kant, waar bedrijven bij 
vergunningaanvragen mee te maken krijgen. Ook op dit procedurele vlak staan wij 
ontwikkelingen voor. In de eerste plaats wijzen wij hierbij op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, die - hoewel uitgesteld - op enig moment in werking zal treden. Deze wet 
(Wabo) beoogt een 25-tal omgevingsgerelateerde toestemmingen samen te voegen tot een 
vergunning en derhalve tot een procedure. Vooral voor bedrijven, die vaak te maken hebben 
met verschillende vergunningen (milieu/bouwen), lijkt de Wabo een verbetering te zijn in het 
kader van vergunningprocedures. 

Maar naast wetgeving, is er voortdurend aandacht voor de vraag welke publiekrechtelijke 
regels (gemeentelijke verordeningen) noodzakelijk zijn voor het realiseren van doelen en 
welke niet. Daar waar regels niet (meer) bijdragen aan gestelde doelen, dient overleg met de 
raad plaats te vinden, waarbij het streven is gericht op deregulering waar dat verantwoord is. 

Tenslotte dient de gemeentelijke organisatie op het terrein van procedures en 
klantbenadering ook in staat te zijn zichzelf de maat te nemen. In het 
organisatieontwikkeltraject Van Goed Naar Beter reflecteert de organisatie en wordt bezien 
op welke onderdelen ontwikkeling mogelijk is, met het oog op een verbeterde 
dienstverlening. Ook zonder de Wabo, is het immers goed mogelijk procedures op elkaar af 
te stemmen en de Want meer vraag gestuurd te bedienen. 
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Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van Huizen is een belangrijk onderdeel voor versterking van de 
economie. Het is de bedoeling om een trace te realiseren voor hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV). Voor de realisering is een projectgroep opgericht die voor implementatie 
van HOV zorg moet dragen. Naast het realiseren van HOV is er een vervoerkundig plan 
(Regionet). Regionet moet zorgen voor een kwaliteitssprong met het regionale openbaar 
vervoer in de Noordvleugel van de Randstad. Dit vervoerkundig plan geeft invulling aan 
twee onderdelen: het lijnennet en de opzet van de dienstregeling. Op de lange termijn kan de 
Stichtselijn een belangrijke bijdrage leveren voor de gemeente. 

Bestuursomgeving 
Het thema Economie heeft de belangstelling van het lokaal bestuur en ontwikkelt zich 
steeds meer tot speerpunt van beleid. Maar economie is niet alleen een zaak van het lokaal 
bestuur. Economie dient in nauwe samenspraak met andere stake-holders (soort van meest 
belanghebbende(n))vorm gegeven worden. En die stake-holders bevinden zich binnen en 
buiten de overheidskolom. In de eerste plaats dienen de lokale ondernemers, al dan niet 
verenigd, als serieuze gesprekspartners aangemerkt worden. Naast overleg over reguliere 
economische vraagstukken, betekent dit dat majeure ontwikkelingen vroegtijdig met de 
Huizer ondernemers besproken dienen te worden, opdat kennis en kunde van de 'mensen 
uit het veld' benut kan worden. De overlegstructuur in Huizen bestaat uit regulier overleg 
tussen gemeente (portefeuillehouder Economie), de Zakenclub Huizen en de Huizense 
Ondernemersfederatie. Hierbij is ook de Kamer van Koophandel aanwezig. Naast de 
contacten met de ondernemers, bevindt Huizen zich in een regio waarin nauw wordt 
samengewerkt aan economische doelstellingen. Voor deze bestuurlijke samenwerking wordt 
verwezen naar de samenhang met de regio, elders in deze kadernota beschreven. 
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6. Beleidskeuzes bij toekomstige projecten 

Samenva t t i ng 
In voorgaande hoofdstukken is een analyse gemaakt aan de hand van onder meer de SWOT 
van de Huizer Economie. Tevens is weergeven wat de kansen en de bedreigingen zijn. 
Om een en ander verder te concretiseren schetsen wij hierbij een samenvatting met daarna 
diverse beleidsaanbevelingen voor de komende vijf jaar. 

In hoofdstuk een is aangegeven dat een aantal thema's op uitvoeringsniveau 
verder wordt uitgewerkt in een nota Toerisme en Recreatie (deze nota is recentelijk 
aangenomen), een (lokale) nota detailhandelsbeleid en een bedrijfsterreinenbeleid. Op 
regionaal niveau wordt ingespeeld op de speerpunten media, zorg en toerisme en het 
behoud van werkruimte dat vervat in het programma Werklandschappen waarvoor nog een 
verdere uitwerking dient plaats te vinden. Op deze speerpunten zal ook op lokaal niveau 
worden ingezet. 

In hoofdstuk twee wordt een overzicht gegeven van de economische structuur in Huizen. 
De gegevens die gebruikt zijn voor deze structuur zijn afkomstig van het bureau Ecorys. Bij 
het maken van concrete beleidskeuzes, zoals wij hierna voor de eerste komende vijf jaar 
zullen doen, is de structuur van Huizen een belangrijk toetsingskader. 

In hoofdstuk drie worden belangrijke economische ontwikkelingen genoemd. Zo komen 
onder meer de thema's arbeid & werk, toerisme, wonen en omgeving en regio aanbod. In 
deze thema's is aangegeven wat nu feitelijk de ontwikkelingen zijn en waaraan wordt 
gewerkt. 
Onder het thema arbeid en werk is aangegeven dat er verwacht wordt dat de 
werkgelegenheid zal groeien de eerst komende jaren. Hier wordt ook regionaal op ingezet 
(1,5% groei). Deze groei hangt echter wel samen met de beschikbare ruimte voor werk. Er 
zullen dan ook zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden voor de nog beschikbare ruimte. 
Het Lucentterrein is dan ook een van de locaties waar zeer zorgvuldig moet worden 
gekeken naar de gewenste invulling. 

Onder de toeristische ontwikkelingen wordt te kennen gegeven dat een betere benutting van 
de watergebonden (strand-)recreatie, watersport en passende benutting van de kuststrook 
bij kan dragen aan de economie. Op voorgaande punten zal en wordt ingezet de eerst 
komende vijf jaar. Overigens wordt hier op dit moment al aangewerkt. Zo worden in de 
(uitvoerings)nota Toerisme en Recreatie diverse projecten benoemd die voorgaande in gang 
moeten zetten. En wat te denken van het Nautisch Havenkwartier en de plannen voor het 
hoofdwinkel centrum. Wij zijn dan ook van mening dat op dit belangrijke onderdeel 
momenteel voldoende wordt ingezet. 

Op het gebied van wonen wordt onder meer ingespeeld op zowel jongeren als senioren 
woningen. Beide doelgroep woningen zijn van belang voor Huizen. Bij diverse lopende 
projecten wordt ingezet op beide doelgroepen (Vista, Stad en Lande). Tevens wordt 
geprobeerd door minder labeling en andere constructies zoals koopgarant doorstroming te 
bevorderen. Ook komt er meer vraag naar ander type woningen zoals bijvoorbeeld 
combinaties van wonen en werken. Bij het Lucentterrein zou een dergelijk type woningen als 
overgangsgebied naar het bedrijfsterrein kunnen worden gerealiseerd. 

Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in de omgeving en regio. Dit zijn belangrijke factoren om 
economische impulsen mogelijk te maken. Er zal nou eenmaal goed omgegaan moeten 
worden met de beschikbare ruimte en tevens zullen er koppelingen moeten worden gelegd. 
Binnen de regio wordt hier middels de nog op te zetten innovatieve platformen volop over na 
gedacht. Deze innovatieve platformen moeten elkaar ook over en weer aanvullen. 

Kadernota Economie gemeente Huizen 26 



Ook lokaal zullen er koppelingen kunnen en moeten worden gelegd. Zoals hiervoor 
al genoemd kan gedacht worden aan woon werk combinaties of leerbedrijven, bedrijven in 
de ict die versterkend werken voor het toerisme etc. Bij de invulling van het Lucentterrein is 
net van belang hier goed naar te kijken. Naast de combinaties tussen de thema's is het ook 
van belang fysieke samenhang te bewerkstelligen. Denk aan de koppeling tussen de haven 
en centrum en de "driehoek". Deze fysieke samenhang moet nog tot stand komen maar een 
aantal projecten hiervoor is reeds in de nota Toerisme en Recreatie benoemd. 

In hoofdstuk vier worden de kansen en bedreigingen per element aan de hand van de SWOT 
benoemd. Het gaat hier om een schetsmatige weergave die in hoofdstuk viif wordt 
gespiegeld aan de hand van lopende ontwikkelingen. Per element ligging, bevolking, 
economische structuur, arbeidsmarkt, ruimte, bereikbaarheid, bestuursomgeving en trends 
wordt aangegeven wat er momenteel speelt. 

Voor dat we in gaan op de concrete beleidskeuzes per project willen we even kort aanhalen 
wat de "opmerkingen/ aandachtspunten" van de Kamer van Koophandel zijn op de concept-
Kadernota Economie: 

1. noodzaak herinrichting centrumgedeelte. Opwaardering is gewenst. Rekening 
houden met de geconcludeerde behoefte uit de bedrijfsruimtemonitor. 

2. zoweljongeren als ouderen scheppen kansen. Beide groepen moeten dus behouden 
en aangetrokken worden. Voor jongeren zijn triggers om te blijven/vestigen 
passende woning, aanwezige winkels, horeca en werk. 

3. Huizen heeft potentie om andere vormen van dagrecreatie optimaler te benutten 
zoals ligweiden, stranden, wandelen fietsroutes dit sluit ook aan bij haar profilering 
als 'levendig dorp aan het water'. Nadruk leggen op positionering en 
productontwikkeling. 

Op grond van de hiervoor genoemde "opmerkingen/ aandachtspunten" kunnen wij alleen 
maar concluderen dat er al veel gebeurt of in gang is gezet. Aan al de hiervoor 
genoemde drie punten wordt momenteel gewerkt. Hoe voorgaande uitgezette punten zich 
gaan ontwikkelen en wat hiervan de invloed op de economie wordt moet bezien worden. 
Omdat het van belang is eventuele wijzigingen goed in het oog te houden en hierop in te 
kunnen spelen zullen wij deze Kadernota over vijf jaar herzien, tenzij dit vanwege de 
ontwikkelingen (geringe/geen wijzigingen) niet noodzakelijk is. 

Beleidskeuzes concretisering 
Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken stellen wij de volgende concrete 
beleidskeuzes voor: 

wonen: 
Bij het realiseren van woningen/ appartementen zal telkens bezien moeten worden of het 
gezien de markt noodzakelijk is voor een bepaalde doelgroep woningen te realiseren. 
Zoals de markt er momenteel uit ziet zal het realiseren van doelgroepwoningen voor zowel 
jongeren als senioren nog steeds van belang zijn. Aan de hand van het 
Huisvestingsprogramma en overleg met de woningcorporatie wordt dit opgepakt. 

werken: 
zoals hiervoor reeds is aangegeven is dit een zeer belangrijk onderdeel dat ook afhankelijk is 
van de beschikbare ruimte en de samenhang. Het behoud van bedrijfsruimte is van belang. 
Dit zal ook bij de invulling van het Lucentterrein een zeer belangrijk onderdeel zijn. Bij het 
Lucentterrein zal ingezet worden op: 

- behoud van bedrijfsruimte; 
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- intensivering van het ruimtegebruik; 
- hoogwaardige invulling aan de zijde Havenstraat;' 

Havenstraat als "link" tussen de Oude Haven en het hoofdwinkelcentrum; 
- bedrijven uit Huizen de voorkeur boven bedrijven van buitenaf (reden: probleem 

bedrijven ̂ milieu) verplaatsen uit het centrum, schuiven waardoor ruimte voor 
ontwikkeling ontstaat); 

- inzetten op innovatieve bedrijven (werk/ leer combinaties). 

Naast het Lucentterrein zal er in het centrum na de uitbreiding en bij het Nautisch Haven 
Kwartier ook werkgelegenheid ontstaan. Het gaat hierbij vooral om werkplaatsen voor 
jongeren (horeca dan wel detailhandel gerelateerd). Op het't Plaveen kan door de 
(grond)positie van de gemeente behalve vanuit bestemmingsplantechnisch oogpunt niet 
gestuurd worden. Mochten er zich ontwikkelingsmogelijkheden voordoen dan zal telkens 
bezien moeten worden waarop wordt ingestoken. Indien zich mogelijkheden voordoen zal 
per geval bezien moeten worden waar het beste op kan worden ingezet. Aandachtspunten 
blijven intensivering/ betere benutting van de bestaande ruimte, parkeergelegenheid, 
kwaliteit, innovatie. 

recreeren: 
Zoals hiervoor is aangegeven gebeurd er thans veel op het gebied van toerisme en 
recreatie. De ambities van de gemeente blijken uit vele projecten en natuurlijk de nota 
Toerisme en Recreatie waarin diverse projecten zijn benoemd. Daarmee is nog niet gezegd 
dat we daarmee ons doel bereikt hebben. We staan namelijk aan het begin. Waar zich 
mogelijkheden voordoen moet ingespeeld worden op het versterken van recreatie en 
toerisme. Zoals eerder is aangegeven zal in ieder geval ook worden ingezet op een betere 
benutting van de watergebonden (strand-)recreatie, watersport en passende benutting van 
de kuststrook indien voorgaande bijdraagt aan de economie in Huizen. 
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Bijlage(n) 

SWOT analyse Ecorys 

Sterktes Zwaktes 

Ligging 

• Gunstig gelegen toy diverse stedelijke centra 

(m.n. Almere) 

• Gelegen aan water, aanwezighekJ haven 

• Gelegen in periferie van de Gooi en Vechtstreek 

Bevolkrng 

• Stabiele bevolkingsomvang 

• Jongere bevolkingsopbouw 

• Lager gemiddeld besteedbaar inkomen 

Economische structuur 

• Opkomst van nieuwe economische pijlers 

(zakelijke dienstverlening, detallhandel, toerisme, 

zorg, bouwnijverheid) 

• Aanwezigheid MKB 

• Koopkrachtbinding dagelijkse aankopen is relatief 

hoog 

• Geringe omvang toeristische sector 

* Weinig stuwende bedrijvigheid 

• Geen positisf onderscheidend imago 

(behoudend, saai) 

• Weinig vestigingen per 1.000 inwoners 

Arbeidsmarkt 

• Hoog opgeleide beroepsbevolking 

• Hoge participatiegraad 

• Weinig werkgelegenheid per 1.000 inwoners 

Ruimle 

• Ruimer aanbod belaalbare woningan t.o.v. 

andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek 

• Ruimte voor opvang groei kantorenmarkt 

• Er is nog ruimte beschikbaar voor nieuwe woon 

en/of werkfuncties 

• Ruimtelijke inrichting van winkelgebieden is 

weinig aantrekkelijk. 

• Ruimtelijk-economische structuur is versnipperd 

• Onvoldoende kennis van ruimtelijke wensen van 

ondernemers binnen zowel als buiten Huizen 

• Mismatch vraag en aanbod van werklocaties 

(tekort aan passende bedrijfsruimte) 

Bereikbaarheid 

• Goede bereikbaarheid par auto door minder 

zware fiieproblematiek 

• Bereikbaarheid per OV 

• Onvoldoende parkeergelegenheid 

• Onduidelijke 'routing' naar winkel- en 

recreatiegebieden 

Bestuursomgeving 

• Goede communicatie naar ondernemers over 

gemeentelijke plannen en procassen 

• Verstarring procedures random aanvraag 

vergunningen 

• Te weinig kennis van wensen bewoners en 

ondernemers 
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Bedreigingen 

Versterking van de positie van Almere, 

Amsterdam en Utrecht 

Ligging 

Bevolking 

Vergrijzing: interesse voor oultureel- en 

watertoerisme neemt toe 

Vergrijzing: ouderen hebben meerte besteden 

Economische structuur 

Vergrijzing: 'pensioendorp' imago 

Vergrijzing en meer twee verdieners: groei vraag 

naar verzorgende diensten 

Verdienstelijking en kennisintensivering van de 

economie 

Aantrekking van nationate en internationals 

economie 

Groei van beleveniseconomie dus potentiate 

groei van doelgroep toeristen in Huizen 

Mogelijkheden voor innovatie door samenwerking 

van MKB uit versohillends sectoren 

Arbeidsmarkt 

Geen duidelijk economisoh profiel 

Stijgende werkgelegenheid in zakelijke 

dienstverlening, detaiihandel, toerisme, zorg 

Omvangrijke jonge (15-24 jaar) bsroepsbevolking 

Ruimte 

Verschuiving van bedrijventerreinen en 

traditionele kantoorlocaties naar alternatieve 

locaties 

Hogere werkloosheid bij lager opgeleiden 

werkzaam in de nijverheid, groothandel 

Schaarste aan personeel voor de zorg en 

wellness sector 

Weinig grootschaligewerkgevers 

Vergrijzing: afnemend arbeidsaanbod 

Bereiken fysieke grenzen voor uitbreiding 

Mogelijkheden voor hoogwaardige OV 

verbindingen (bus en waterverbindingen) 

Woningen onbetaalbaar voor jongeren en 

starters: bedreiging economische en 

maatschappelijke dynamiek 

Bereikbaarheid 

Afnemende bereikbaarheid door toenemende 

fileproblematiek 

Bestuursomgeving 

Toegenomen interesse vanuit de regio voor 

regionale samenwerking 

Verbeterde mogelijkheden voor dienstverlening 

via ICT 

Bestuurders uit omliggende gemeente die teveel 

op eigen gemeente gerioht zijn, waardoor kansen 

als gevolg van regionale samenwerking blijven 

liggen 

Afnemende economische en maatschappelijke 

dynamiek door minder burger-/ 

ondernemersinitiatieven 
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Trends 

Groei sector dienstverlening en 'produceren op 

_afstand' waardoor perifere ligging Huizen minder 

belangrijk wordt 

Aanwezigheid mediacfuster in Hilyersum 

Aanbod van llexibele, innovatieve terreinen voor 

'creatieve klasse' 

Toenemende schaarste aan groan en natuur in 

Nedeiiand 
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— Original Message — 
From: Jose Meijs-Rutten 
To: Josephine rutten 
Sent: Tuesday, August 05, 2008 4:19 PM 
Subject: H.O.F.notitie. 

H.O.F.notitie. 
t.a.v.de weledele heer R.van Noord. 

Het rapport onderschrijft nog eens uitdrukkelijk om te komen tot het "gezellig"maken van het 
hoofdwinkelcentrum, het z.g."oude dorp". 
De consument moet er zich thuis voelen door meer keus en meer mogelijkheid om iets te etenen en te 
drinken[terrassen] 

De nu in het zicht komende ontwikkeling van de Keucheniusstraat zal mede een behoorlijke impuls geven aan 
het centrum. 
Dat deed in 1993 de 1ste fase ook. 

Het prijspeil t.a.v. Blaricum en Laren zorgt voor enige toeloop en besteding door consumenten uit die regio. 
Maar of het Keucheniusproject [7400 w.v.o.] zal leiden tot een regio-winkel functie voor Huizen, dat 
betwijfelen wij. 
Het zal wel meer klanten uit Huizen zelf trekken. 
Vergelijkbare gegevens van gemeentes van 40- 50.000 inwoners geven een detailhandel oppervlak van 
64.000 w.v.o. 
Inclusief de Keuchenis en plan Teeuwissen komt totaal Huizen op pl.45.500 w.v.o. 
De gemiddelde "non food"binding is landelijk78-82%. 
In Huizen is dat 52-54%. 
De branchering met een supermarkt achten wij noodzakelijk. 
Distributie - planologisch zal met zorg moeten worden gekeken naar de positie van de kleine winkelcentra's. 

Nier verrast zijn wij door de constatering in het rapport dat er wel degelijk vraag is van binnen en buiten 
Huizen naar 
bedrijventerreinen en mogelijkheid tot uitbreiding. 
Ook de behoefte binnen de regio Gooi en Vechtstreek is hoog gebleken. 
Nu u goedkoop gaat bouwen aan de Huizermaatweg is wellicht de voorgenomen woningbouw op 
het Lucent terrein te heroverwegen. 

Met vriendelijke groet, 
L.Meijs. 
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