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Advies: 

1. in te stemmen met het laten vervaardigen van een verbeter- en herontwikkelingsplan 
voor het centrumgebied in Stad en Lande-noord; 

2. het daartoe opgestelde plan van aanpak vast te stellen (bijgevoegd); 
3. het plan van aanpak ter behandeling voor te leggen aan de commissie RWM; 
4. na vaststelling in de raadscommissie als start een informatiebijeenkomst organiseren 

voor alle betrokkenen. 
5. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen, 

ten laste van de in te stellen grondexploitatie "Centrumgebied Stad en Lande-noord". 

Hoofd Ruimte, bouw en milieu 

A Veferma/ff kJ^Js 

Zie voor nota: vervolgvel 19-3-2008/pva VHP centrumgebied Sta+La noord (adv.b&w).doc 



06 1. In te stemmen met het laten vervaardigen van een verbeter- en 
herontwikkelingsplan voor het centrumgebied in Stad en Lande-
noord. 

2. Het daartoe opgestelde plan van aanpak vast te stellen 
(bijgevoegd). 

3. Het plan van aanpak ter behandeling voor te leggen aan de 
commissie RWM. 

4. Na vaststelling in de raadscommissie als start een informatie-
bijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen. 

5. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 50.000,-
beschikbaar te stellen, ten laste van de in te stellen grond-
exploitatie "Centrumgebied Stad en Lande-noord". 

Conform adviezen besloten, met dien verstande dat het protocol 
grate projecten expliciet van toepassing wordt verklaard en dat net 
college in verband daarmee nadrukkelijker in de nota in beeld 
gebracht wil hebben welke fasen wanneer zullen worden door-
lopen. Een en ander kan in overleg met de portefeuillehouder 
plaatsvinden. 



Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

De ruimtelijke en functionele kwaliteit in het centrumgebied van Stad en Lande-noord laat te 
wensen over. Dat heeft enerzijds te maken met de opzet van het centrumgebied, waarin 
ruimtes "weglopen" en anonieme plekken voorkomen (zoals de garageboxen aan Kotter), en 
anderzijds met de feitelijk niet meer in gebruik zijnde accommodaties, zoals het 
kinderdagverblijf, de school en het inmiddels gesloopte benzinestation, waarvan het terrein 
braakt ligt. Voeg daarbij de problemen met Marokkaanse jongeren in het recente verleden 
en een beeld van achteruitgang in aantrekkelijkheid en leefbaarheid is snel geschetst. 

Er is dus aanleiding om het gebied, in zijn geheel en, zo mogelijk, integraal, onder de loep te 
nemen. Maar waarom nu? 
De leegstand, die het gevoel van achteruitgang versterkt, zal zich binnen twee jaar echt zal 
aandienen (tot dan wordt de school gebruikt als opvang tijdens de renovatie van Holleblok); 
het zou goed zijn als er dan zicht is op wat er gaat of kan gaan gebeuren met het gebied. 
Het ontwikkelen van integrate plannen is door de vele belangen en actoren zeer complex en 
vergt veel tijd. Het zou goed zijn om de tijd dat de gebouwen nu nog tijdelijk in gebruik zijn 
voor de ontwikkeling van een, zo mogelijk, integraal plan te benutten. 
Daarin zal het terrein van het vm. Benzinestation nadrukkelijk worden betrokken, ook al 
omdat de nieuwe eigenaar al een aantal keren naar ontwikkelingsmogelijkheden van die 
locatie heeft ge'fnformeerd. 

Voor het aantrekkelijk en leefbaar maken van centrumgebied wordt gedacht aan het, in 
samenwerking met alle in het gebied een belanghebbende actoren, opstellen van een 
verbeter- en herontwikkelingsplan (VHP). Om daartoe te komen is een plan van aanpak 
(pva) opgesteld, dat u hierbij ter vaststelling wordt aangeboden. 

Toelichting 
De volgende onderdelen van het pva verdienen een toelichting. 

Voorzieningenniveau (kaderstelling, punt 2): 
Met uitzondering van de school, het kinderdagverblijf en benzinestation (alle drie feitelijk 
opgeheven) is handhaving van het voorzieningenniveau uitgangspunt. Dat betekent niet dat 
die voorzieningen ook op de huidige plek moeten worden gehandhaafd. Als het VHP 
daartoe aanleiding geeft behoort verplaatsing binnen het plangebied, eventueel gekoppeld 
aan het opnemen in een groot/groter bouwvolume, tot de mogelijkheden. Voor het 
buurtcentrum (in gebruik bij de SLW) wordt in geval van verplaatsing vooralsnog uitgegaan 
van de huidige omvang en het huidige gebruik. 

Nieuwe woningen (kaderstelling, punt 4) 
Uit de uitgevoerde wijkscan is niet de behoefte gebleken voor een specifieke categorie 
woningen en/of doelgroep. Afgezien van de vraag of de omgeving zich hiervoor leent, zou 
een geheel vrije invulling met grote en dure woningen in beginsel dus mogelijk zijn (en de 
hoogste opbrengst genereren). Maar dan wordt er voorbijgegaan aan het gemeentelijk 
volkshuisvestingsbeleid. 
In dit stadium van het proces is het wel relevant de categorieen te duiden, maar voor een 
exacte toedeling naar de doelgroepen is het nog te vroeg. Wel is het van belang dat er 
voldoende differentiatie in de grootte van de woningen komt. 
Daarom zijn in het pva voor nieuwe woningen de categorieen geduid en binnen die 
categorieen een toedeling naar woninggrootte. 
De voor de categorieen en woninggrootte aangegeven percentages resulteren in de 
volgende verdeling over de nieuw te realiseren woningen: 
Woninggrootte ca.70m2 30,0% (bijv. voor jonge alleenstaanden) 
Woninggrootte ca. 80-85m2 22,5% (bijv. voor alleenstaanden en jonge samenwonenden) 
Woninggrootte ca. 90-95m2 22,5% (geschikt voor senioren) 
Vrije sector 25,0% 
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Financiele uitgangspunten (kaderstelling, punt 7) 
De inbreng van de gemeente zal zich beperken tot de grand die eigendom is van de 
gemeente en nodig is om het VHP te kunnen realiseren. Conform de Nota Grondbeleid zal 
de waarde van die inbreng worden bepaald aan de hand van een taxatie op basis van de te 
realiseren bestemming. 
Dat hier sprake is dan wel kan zijn van een bijzonder project is evenwel duidelijk. Wanneer 
uit de initiatieffase blijkt dat van het grondbeleid afwijkende voorstellen noodzakelijk zijn, zal 
een nadere rapportage volgen. 
Wanneer het tot een verbetering en/of herontwikkeling komt zal een exploitatie worden 
geopend. Een positief resultaat van de exploitatie zal ten gunste worden gebracht van het 
saldo reserve stedelijke vernieuwing, een negatief resultaat komt ten laste van de 
themagelden voor volkshuisvesting dan wel de reserve stedelijke vernieuwing. In de te zijner 
tijd op te stellen en ter bestuurlijke goedkeuring aan u voor te leggen exploitatiebegroting 
zullen de baten en lasten nader worden uitgewerkt. 

Participatie 
Een haalbaar en gedragen VHP voor het centrumgebied zal niet tot stand kunnen komen 
zonder de inbreng van de direct omwonenden en in ruimer verband de bewoners van de 
wijk Stad en Lande. 
In het pva wordt daarom uitgegaan van het formeren van een participatiegroep. 
Het is wenselijk deze, analoog aan de participatiegroep vista, samen te stellen uit 
vertegenwoordigers van blokken, straten en buurten, zodat een representatieve spreiding 
wordt bereikt. 
De participatiegroep zal op vooraf in het proces aangegeven momenten meedenken resp. 
worden geconsulteerd. De participatie zal niet de inhoudelijke aspecten van het project 
kunnen betreffen (zoals volkshuisvestelijke en financiele uitgangspunten, het 
voorzieningenniveau en de eventuele verplaatsing daarvan), maar vooral betrekking hebben 
op de impact van het VHP op de (directe) woonomgeving. Daaronder vallen in ieder geval 
massa en volume, bouwhoogten, leefbaarheid en veiligheid, verkeer en parkeren. 

Communicatieplan 
De complexiteit van het VHP en de inwerking ervan op de omgeving vraagt vanaf het begin 
om een zorgvuldige communicatie naar alle betrokkenen. De gewenste communicatie zal 
worden vormgegeven in een communicatieplan, dat u separaat zal worden aangeboden. 
In het communicatieplan aandacht worden besteed aan de gewenste momenten van 
communicatie en de meest geeigende middelen daarvoor, zoals nieuws- en/of 
bewonersbrieven, persberichten, gemeentepagina, website en dergelijke. 
Vooruitlopend op het communicatieplan kan wel worden gesteld dat een goede aftrap van 
het proces van groot belang is voor een doeltreffende en open communicatie. Een 
vroegtijdige en open informatieverstrekking aan alle betrokkenen, dus ook de bewoners van 
de wijk, over het waarom, het plangebied, het proces etc. op een moment dat er nog niet is 
gekeken naar concrete verbeter- en herontwikkelingsmogelijkheden, zal de medewerking en 
acceptatie vergroten. Gedacht wordt aan een informatiebijeenkomst kort na vaststelling van 
het pva in de raadscommissie. In die informatiebijeenkomst kan uit de aanwezigen een 
participatiegroep worden gerekruteerd. 

Voorbereidingskrediet 
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van een VHP zullen er voorbereidingskosten 
moeten worden gemaakt. Daarbij moet worden gedacht aan communicatie en publicatie, 
informatiebijeenkomsten, participatie, huur van ruimte in de wijk, verkennende 
bodemonderzoeken, geluidsonderzoeken, onderzoek planschade, maken van een eerste 
stedenbouwkundig opzet etc. 
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Een eerste voorlopige inschatting van de voorbereidingskosten komt uit op € 50,000,-; na 
de initiatieffase van net pva kan worden bezien in hoeverre het voorbereidingskrediet 
toereikend zal zijn. 

Het voorbereidingskrediet van € 50.000,- zal ten laste worden gebracht van de in te stellen 
grondexploitatie "Centrumgebied Stad en Lande-noord", ervan uitgaande dat de kosten 
gedekt kunnen worden uit de te behalen grondopbrengsten. 
Als op enig moment mocht blijken dat deze kosten niet (voiledig) door de grondopbrengst 
kunnen worden afgedekt, dan wordt voorgesteld om de dekking te vinden in de 
themagelden voor volkshuisvesting dan wel de reserve stedelijke vernieuwing. 

Advies 
Zie voorblad 

a. veerman / maart 2008 



Centrumgebied Stad en lande (noord) 

Plan van aanpak voor verbetering en herontwikkeling 

winkelcentrum De Kostmand 

Gemeente Huizen / maart 2008 



Inleiding 
Recent is een wijkscan uitgevoerd voor o.a. de uit de jaren 70 van de vorige eeuw daterende 
wijk Stad en Lande. De conclusie daarvan was dat enerzijds sprake is van een doorsnee wijk 
met doorsnee problemen, maar anderzijds het centrumgebied in het noordelijk deel van de wijk 
een kwalitatieve verbetering behoeft. 
De ruimtelijke en functionele kwaliteit in het centrumgebied laat te wensen over; dat heeft 
enerzijds te maken met de opzet van het centrumgebied, waarin ruimtes "weglopen" en 
anonieme plekken voorkomen, en anderzijds met de niet meer in gebruik zijnde 
accommodaties, zoals het kinderdagverblijf en de school, alsook met het terrein van het 
inmiddels gesloopte benzinestation. 
Al met al wordt het centrumgebied er niet aantrekkelijker op en is er meer dan voldoende 
aanieiding een plan voor verbetering en herontwikkeling op te stellen. Hoewel e.e.a. uit de 
wijkscan niet is gebleken, lijken er toch nog openbare orde en veiligheid-problemen rond de 
Kostmand te zijn; aan deze aspecten zal dus ook aandacht moeten worden besteed. 
Het opstellen van een integraal plan voor verbetering en herontwikkeling, dat gedragen wordt 
door alle betrokkenen en ook in financieel opzicht haalbaar is, is complex. De belangen zijn 
groot en voor de diverse belanghebbenden vooral verschillend. Voorwaarde voor een gedragen 
en haalbaar plan voor verbetering en herontwikkkeling (verder aan te duiden met VHP) is dan 
ook een proces waarin de vele actoren in het gebied volwaardig worden betrokken. Dit plan van 
aanpak is daartoe de aanzet. 

Doel 
Het doel van het plan van aanpak is om, binnen de door de gemeente te stellen kaders, een 
voorstel ter tafel te brengen voor een haalbaar, door (zo mogelijk) alle betrokkenen gedragen en 
uitvoerbaar verbeterings- en herinrichtingsplan voor het centrumgebied Stad en Lande-noord, 
waarin de aantrekkelijkheid van het gebied wordt vergroot, de leefbaarheid wordt verbeterd, het 
voorzieningenniveau behbuden blijft, nieuwe woningen worden toegevoegd, zo mogelijk ruimte 
wordt geboden voor aanvullende bedrijvigheid en door de actoren benoemde knelpunten in het 
gebied in overwegende mate worden opgelost. 

Centrumgebied: 
Tot het centrumgebied in Stad en Lande-noord worden de volgende voorzieningen en locaties 
gerekend: 
- Winkelcentrum De Kostmand, inclusief voorplein/parkeerplaats 
- locatie v.m. benzineverkoopstation 

locatie v.m. Zuiderzeeschool 
locatie v.m. kdv Kangoeroe 
locatie Meehtamorfose 

- flats Alliantie (Gemeenlandslaan, Kostmand), inclusief de onderbouw 
- garageboxencomplex Kotter 
- de bijbehorende openbare ruimte, inclusief de Gemeenlandslaan ter hoogte van wc De 

Kostmand. 

Actoren 
In het opstellen van het VHP zullen de verschillende actoren moeten worden betrokken, 
teneinde draagvlak voor een herontwikkeling te krijgen. In aansluiting op de omschrijving van 
het centrumgebied, zijn de volgende actoren te onderscheiden: 
- eigenaren en winkeliers winkelcentrum De Kostmand 
- eigenaar van het v.m. benzineverkoopstation 
- Stichting Lokaal Welzijn (SLW), hoofdgebruiker van Meentamorfose 
- De Alliantie, eigenaar van de flats en de omliggende eengezinswoningen 
- bewoners van de flats en omliggende eengezinswoningen 
- eigenaar en gebruikers van garageboxen Kotter 

inwoners van de wijk Stad en Lande, als gebruikers van de voorzieningen en 
- gemeente 



Proces 
De herontwikkeling van het centrumgebied is alleen al door het aantal actoren een complexe 
aangelegenheid. Elk van de betrokkenen heeft een eigen belang. Het matchen van deze 
verschillende belangen is de basis van een ontwikkeling die gedragen wordt door alle 
betrokkenen. Dat zal niet eenvoudig zijn en het is zelfs de vraag of het uberhaupt mogelijk is 
alle wensen te vervullen. 
Om tot een uitvoerbaar (dus gedragen) eindresultaat te komen, wordt het volgende voorgesteld. 

Kaderstelling 
Het proces is gebaat bij het vooraf aangeven van de voornaamste kaders van het VHP. Het 
gaat daarbij om: 
- omvang van project in hoofdlijnen (omkadering gebied,gewenste toevoegingen etc.); 
- ruimtelijke en functioned uitgangspunten; 
- financiele uitgangspunten (opbrengst versus gemeentelijke bijdrage); 

planning proces (per fase, wanneer moet er een uitvoerbaar plan liggen); 
- vorm en mate van participate (rekening houdend met verschillend belang actoren). 
Tijdens het proces is vanuit het overleg met de actoren aanvulling mogelijk, bijvoorbeeld op het 
gebied van veiligheid. 

1. omvang van project in hoofdlijnen 

niet op schaal 





Uitgaande van de, onder Centrumgebied aangegeven, voorzieningen en locaties is op 
bovenstaande situatietekening net plangebied van het VHP aangegeven. De begrenzing is 
ruim genomen om tijdens het proces op dit punt niet tegen ongewenste belemmeringen op 
te lopen en een optimale afstemming op de omgeving te waarborgen. Aan de andere kant 
betekent het liggen binnen de begrenzingen niet dat iets ook op de schop moet; daarvoor is 
telkenmale een zorgvuldige afweging noodzakelijk. 

2. voorzieningenniveau 
Het huidige voorzieningenniveau binnen het plangebied (winkels, buurtcentrum) voorziet in 
de behoefte van de wijk Stad en Lande als geheel en voor een deel ook van buiten de wijk. 
Er is geen aanleiding aan het huidige voorzieningenniveau te tornen. Dat wil niet zeggen dat 
andere ruimtelijke oplossingen dan de huidige niet mogelijk zijn. Doel van het VHP is juist 
het creeren van een toekomstgerichte en duurzame invulling. 
Voor het bij de SLW in gebruik zijnde buurtcentrum betekent dit in concreto dat deze, als 
voorziening, in zijn huidige omvang en met zijn huidige functie(s) gehandhaafd moet blijven, 
maar dat dit niet perse in de huidige accommodatie behoeft te zijn. Wanneer het voor de 
totaalontwikkeling gewenst of noodzakelijk is binnen het plan of plangebied een alternatief 
te realiseren (bijvoorbeeld als onderdeel van een groot/groter bouwvolume) dan is dit zeker 
bespreekbaar. 
De schoolgebouw en het kinderdagverblijf hebben ter plekke geen functie meer en kunnen 
worden gesloopt. 

3. bestaande woningen 
Het noordelijk deel van de wijk Stad en Lande bestaat voor ruim 60% uit goedkope 
woningen; de overige huur- en koopwoningen bevinden zich in het middeldure en (voor een 
klein deel) dure segment. 
Binnen de grenzen van het plangebied liggen alleen goedkope huurwoningen. Deze 
woningen, alle appartementen, zijn geadresseerd aan de Kostmand. De huur ligt tussen 
€320 en €350 per maand en valt derhalve onder de categorie betaalbaar (< €510). 
Direct aansluitend aan het plangebied, aan Kotter eh Schokker, liggen eengezinswoningen, 
die eveneens onder de categorie betaalbare huur vallen. 
Wanneer het VHP voorziet in vervangende woningbouw voor de binnen het plangebied 
aanwezige woningen, moet voor de nieuwe situatie worden uitgegaan van de huidige 
doelgroep en het daarbij behorende prijsniveau. 

4. nieuwe woningen 
a. categorien 
Gezien de opzet en kwaiiteit van het centrumgebied wordt met betrekking tot nieuwe 
woningbouw geopteerd voor een gemengde invulling waarin plaats wordt ingeruimd voor 
betaalbare, middeldure en dure woningen. 
Uitgangspunt voor het VHP is dat gestreefd moet worden naar een verhouding van 50% 
betaalbaar, 25% middelduur en 25% duur. In dit verband wordt conform de vastgestelde) 
regionale woonvisie hieronder het volgende verstaan: 
- betaalbaar: een huur < € 510/mnd resp. een von-prijs < € 200.000, 
- middelduur. een huur van € 510 - € 623/mnd resp. een von-prijs van € 200.000 -

€ 350.000 
- duur : een huur > € 623/mnd resp. een von-prijs > € 350.000 
Uit de wijkscan is naar voren gekomen dat er in de wijk relatief veel huurwoningen staan; 
indachtig het rijksbeleid om eigenwoningbezit te stimuleren, is het ook voor de betaalbare 
woningen inzetten op koop (eventueel met een koopgarantregeling) nadrukkelijk een optie. 

b. doelgroepen 
Uit de wijkscan is naar voren gekomen dat de bevolkingssamenstelling van de wijk 
overeenkomt met de gemiddelde bevolkingssamenstelling van Huizen en geen specifieke 
wijkgerichte aanpak vraagt. Er is geen specifieke behoefte aan meer nultredenwoningen 
met of zonder zorg. Dat geldt ook voor bijzondere (bijvoorbeeld begeleide) woonvormen. 



- betaalbaar: 

- middelduur: 

-vrije sector: 

60% 
20% 

20% 
50% 

50% 
vrij 

Uit een in december 2007 separaat uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in Huizen wel 
behoefte is aan woningen voor jonge alleenstaanden. 

Een daadwerkelijke toedeling over doelgroepen is op dit moment nog niet relevant. Wel dat 
er een differentiate in woninggrootte komt. 
Voor de nieuwe woningen binnen het plangebied moet worden uitgegaan van 3-
kamerwoningen, waarbij binnen, de categorieen, m.b.t. de woninggrootte de volgende 
verdeling moet worden aangehouden: 

woninggrootte ca. 70m2 (bijv. voor jonge alleenstaanden) 
woninggrootte ca. 80m2 (bijv. voor alleenstanden, 

jonge samenwonenden etc.) 
woninggrootte ca. 90m2 (geschikt voor senioren) 
woninggrootte ca. 85m2 (bijv. voor alleenstanden, 

jonge samenwonenden etc.) 
woninggrootte ca. 95m2 (geschikt voor senioren) 

Seniorenwoningen zullen moeten voldoen aan (de drie delen van) het "basispakket 
Woonkeur" (SKW Certificatie bv) 

5. bedrijvigheid 
De gemeente streeft ernaar om, ten behoeve van de levendigheid in en de leefbaarheid van 
de woonwijken, vormen van lichte en kleinschalige bedrijvigheid in (nieuwe) ontwikkelingen 
op te nemen. De mogelijkheden hiervoor binnen het VHP dienen nadrukkelijk te worden 
bezien. 

6. duurzaamheid 
De gemeente heeft een klimaatbeleid vastgesteld. Een van de aspecten die daarin zijn 
opgenomen is de verzwaring van de epc met 10% ten opzichte van de geldende norm. Bij 
het opstellen van het VHP moet hiervan wprden uitgegaan. 

7. financiele uitgangspunten 
Voor het VHP moet een exploitatie worden opgesteld; daarin moeten de kosten van 
ontwikkeling, bouw, bouw- en woonrijpmaken etc. worden gedekt uit de grondopbrengsten 
en eventueel eigen bijdragen van de actoren. 
De gemeente zal, waar dit voor verbetering en/of herontwikkeling noodzakelijk is, grond die 
eigendom is van de gemeente inbrengen op basis van de te taxeren grondwaarde; deze 
waarde zal zijn afgestemd op toekomstige bestemming en gebruik. 
Wanneer realisering van een nieuw buurtcentrum binnen het VHP gewenst of noodzakelijk 
blijkt, dan zullen de kosten hiervoor een integraal onderdeel van de exploitatie zijn. 
De gemeente zal zich inspannen voor dit soort ontwikkelingen bestemde subsidies te 
verkrijgen en in te brengen. 

Projectorganisatie 
Gezien de verscheidenheid aan actoren (en belangen) zal voor de ontwikkeling van het VHP 
een projectorganisatie worden opgezet. 
Er wordt van een "stuurgroep-/projectmodel" uitgegaan. 
De stuurgroep zal worden bemenst door de voomaamste actoren (eigenaren, gemeente) en de 
besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders voorbereiden. De projectgroep 
zal worden gevormd door vertegenwoordigers van de actoren en de vakinhoudelijke 
onderwerpen behandelen. In eventueel in te stellen werkgroepen komen te onderzoeken 
onderwerpen meer gedetailleerd aan de orde. In de projectorganisatie is een plaats worden 
ingeruimd voor een te formeren participatiegroep (zie Participatie). 





Schematisch komt het op het volgende neer: 

participatiegroep 

college 

stuurgroep 

werkgroep 

projec tgroep 

werkgroep werkgroep 

Participate 
Het is voor het verkrijgen van draagvlak voor het VHP en daarmee het vergroten van de 
haalbaarheid noodzakelijk de inbreng van degenen die geen direct financieel belang in de 
ontwikkeling hebben, zo goed mogelijk te formaliseren. Het gaat dan om de inbreng van de 
direct omwonenden (Kotter, flats Gemeenlandslaan en Kostmand en Schokker) en, in ruimer 
verband, de bewoners van de wijk Stad en Lande. 
Hiertoe zal een participatiegroep worden ingesteld, die op vooraf aangegeven momenten in het 
proces zal meedenken resp. zal worden geconsulteerd. Deze participatie zal niet de 
inhoudelijke aspecten van het project (zoals volkshuisvestelijke en financiele uitgangspunten) 
betreffen, maar vooral betrekking hebben op de impact van de verbeteringen en herontwikkeling 
op de (directe) woonomgeving. Daaronder vallen in ieder geval massa/volume, bouwhoogte, 
leefbaarheid, verkeer en parkeren. 

Ontwikkelingstraject 
In de ontwikkeling van het VHP worden een initiatieffase, een definitiefase, een ontwerpfase en 
een realiseringsfase onderscheiden. Elke fase wordt afgesloten met een go/no go-besluit. 

Initiatieffase 
Doel is het, op basis van de door de gemeente gesteld kaders, verkrijgen van een gelijk beeld 
(indicatie, orde van grootte) bij iedereen die bij het project is betrokken. 

Orientatie: 

InventarisaMi: 

Procesopzet: 

Vastleggen: 

startoverleg met professionele actoren (individueel en als groep); 
wordt het belang van een VHP gezien; 
wat zal inbreng zijn van professionele actoren 
(personele capaciteit, grond, vastgoed, financiele bijdrage); 
per actor of groep actoren formuleren problemen, knelpunten; 
per actor of groep actoren formuleren wensen; 
checken van elkaars verwachtingen; 
onderscheiden en omschrijven ontwikkelingsfasen 
(incl. werkplan en tijdplanning); 
invulling organisatiestructuur 
(stuurgroep, projectgroep, werkgroepen. participatiegroep); 
invulling procesbegeleiding (intern of extern); 
aanwijzen en waar nodig (bijv. omwonenden) instrueren actoren; 
sluiten samenwerkings- resp. intentieovereenkomst; 



Definitiefase 
Doel is het verkrijgen van een compleet en concreet eisenpakket waaraan het beoogde 
projectresultaat moet voldoen. 

Omvang: definitief formuleren en vaststellen omvang van het project; 
welke onderdelen moeten en welke kunnen worden meegenomen; 
welke problemen moeten worden opgelost; 

Haaibaarheid: onderzoeken/inschatten haalbaarheid; 
afdwingbaarheid kritische elementen; 
elimineren strijdige eisen; 
inventariseren eventuele subsidiemogelijkheden; 

Projectomschrijving: formuleren randvoorwaarden, 
functionele -, operationele - en financiele eisen (budget), 
ontwerpruimte en -beperkingen, 

Ontwerpfase 
Doel is het vervaardigen van een haalbaar en realiseerbaar ontwerpplan, dat door (zo mogelijk) 
alle actoren wordt gedragen; 

keuze stedenbouwkundige/architect 
vervaardigen ontwerpplan inclusief openbare ruimte 
financiele haalbaarheid 
eventuele subsidies 
planologische procedure(s) 
sluiten van koop- en of realiseringsovereenkomst(en) 

Ontwerp: 

Budget: 

Bestemmingsplan: 
Vastleggen: 

Realiserinqsfase 
De realiseringsfase, waarvan de aanbesteding, de uitvoering en de bouwplanning onderdeel 
uitmaken, valt buiten dit plan van aanpak. 

Planning 
De planning van het omschreven ontwikkelingstraject, zal binnen de projectorganisatie moeten 
worden uitgewerkt. Onderstaande globale opzet, die start na vaststelling van het plan van 
aanpak in de raadscommissie, is daarbij uitgangspunt. 

Initiatieffase - orientatie/inventarisatie 
- behandeling in college 

definitiefase - formuleren randvoorwaarden 
- vaststelling door college 
- vaststelling door raadscommissie 

ontwerpfase - vervaardigen ontwerpplan 
- vaststellen door college 
- vrijgeven voor inspraak door raadscie. 
- inspraak inclusief verwerking 
- vaststellen door college 
- behandeling in raadscommissie 

ca. 6 maanden 

ca. 18 maanden 

ca. 18 maanden 

In deze globale planning is geen rekening gehouden met vakantieperioden e.d. 



VERBETER- EN HERONTWIKKELINGSPLAN CENTRUMGEBIED STAD EN LANPE-NOORD 

projectvoorstel op basis van Protocol Grote Projecten Huizen 

overweqinqen: 
1. de juiste omvang van het project VHP centrumgebied Stad en Lande-noord is nog niet in te 

schatten; de bereidheid mee te doen en de daarbij passende inbreng van de verschillende 
actoren is daarvoor bepalend. Of het project VHP in aanmerking komt voor de kwalificatie 
"Groot Project" kan feitelijk pas na de, in het plan van aanpak (pva) is aangegeven, 
initiatieffase worden bepaald. 

2. Er is een Protocol Procedure en Informatievoorziening grote projecten gemeente Huizen 
(verder te noemen: het protocol), vastgesteld door de gemeenteraad in overeenstemming 
met het college van benw en opgenomen als bijlage van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad . (Artikel 1: protocol 
opnemen in het Reglement van Orde) 

Aanwijzing tot "groot project" 
Conform artikel 2 van het protocol, stelt het college van b en w de raad voor het VHP 
centrumgebied Stad en Lande-noord in beginsel aan te wijzen als "groot project"; na de in het 
pva aangegeven initiatieffase zal worden bezien of de aanwijzing definitief wordt, dan wel, 
gezien de beperkte omvang dan wel de geringe betrokkenheid van andere partijen (en derhalve 
niet meer voldoet aan de in artikel 4 van het protocol genoemde criteria1), wordt ingetrokken. 

Advies van de rekeningcommissie 
Het college adviseert, gezien het bovenstaande, de aanwijzing van het VHP tot groot project 
eerst na de in het pva aangegeven initiatieffase, conform artikel 3 van het protocol, om advies 
voor te leggen aan de Rekeningcommissie. 

Projjectfasen 
De in het pva omschreven fasen wijken af van het onderscheid zoals is opgenomen in artikel 6 
van het protocol; de oorzaak daarvan is dat het pva op het specifieke van de ontwikkeling is 
toegespitst. Vertaald naar het protocol betekent dit: 
1. initiatieffase 

deze is in het pva bewust opgesplitst in een initiatieffase, waarin verkend wordt welke 
actoren mee willen doen in het project en wat hun inbreng dan zal zijn, en de definitiefase, 
waarin de omvang, de randvoorwaarden en de programmatische eisen worden 
geformuleerd. 

2. voorbereidingsfase 
in grote lijnen komt deze overeen met de in het pva aangegeven ontwerpfase, met dien 
verstande dat hierin ook ruimte wordt gereserveerd voor noodzakelijke planologische 
procedures en een projectplanning (realiseringsfase) mede daardoor nog een globaal 
karakter zal hebben; de planvoorstellen worden hierin zover uitgewerkt, dat relevante 
overeenkomsten tussen de actoren kunnen worden gesloten. 

3. uitvoeringsfase 
deze komt in grote lijnen overeen met de in het pva aangegeven realiseringsfase, waarin de 
daadwerkelijke uitwerking van de plannen ter hand wordt genomen en deze tot uitvoering 
worden gebracht. 

Criteria voor aanwijzing 
Een door de gemeenteraad aan te wijzen groot project voldoet aan de volgende criteria: 
a. het gaat om een niet - routinematig, in de tijd begrensde en een voor de gemeente Huizen unieke en grootschalige 

activiteit; 
b. het gaat om een activiteit waarvoor de Gemeente Huizen alleen of grotendeels verantwoordelijkheid draagt en die 

zonder steun en commitment van de gemeente niet in die vorm tot stand komt. Er kan sprake zijn van publiek -
private samenwerking; 

c. het gaat om een activiteit met aanzienlijke financiele implicaties; 
d. de activiteit heeft belangrijke gevolgen voor de gemeenschap, de publieke sector en / of het bedrijfsleven. 



4. realisatie- en exploitatiefase 
van het project zal t.z.t. een eindevaluatie worden gemaakt en ter behandeling aan de raad 
worden voorgelegd; in het pva is voor deze fase (nog) geen omschrijving opgenomen. 

Planning 
De in het pva aangegeven globale planning kan, zij het gezien het stadium van het project met 
enige slagen om de arm, als volgt worden geconcretiseerd: 

1. initiatieffase pva 
Behandeling pva in raadscommissie wo 16april2008 
Informatie bijeenkomst wo 14 mei 
Overleg met actoren (eigenaren, beheerders, gebruikers) v.a. 15 mei 
Bepalen omvang project in b&w, raadscommissie dec 2008/jan 2009 

2. definitiefase pva 
o.a. formuleren randvoorwaarden, incl burgerparticipatie jan 2009 - apr 2010 
vaststelling in b&w en raadscommissie jun 2010 

3. ontwerpfase pva 
vervaardigen ontwerpplan, incl burgerparticipatie sep 2010 - apr 2011 
vaststelling b&w en raadscommissie jun 2011 
planologische procedure sep 2011 - feb 2012 

4. realiseringsfase 
planuitwerking, aanbesteding, vergunningverlening, bouw v.a. mrt2012 

5. eindevaluatie n.t.b. 


