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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarmee de raad gevraagd 
wordt om in te stemmen met : 
     1. afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het 
realiseren van 21 woningen en 14 appartementen met in de plint 
commerciële ruimtes op de 
         locatie Oude Haven fase III, 
     2. dat als er geen zienswijzen zijn ingediend en het plan ongewijzigd is 
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen  te beschouwen als een 
definitieve verklaring van 
         geen bedenkingen. 
     3. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
2. Te besluiten dat geen (uitgebreide) milieueffectrapportage nodig is. 
 
  

   
   



Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Er is een omgevingsvergunning fase I Ruimtelijke afwijkingsprocedure 
aangevraagd voor het bouwen van 21 woningen en 14 appartementen met 
in de plint commerciële ruimtes op de locatie Oude haven fase III gelegen 
tussen de IJsselmeerstraat en de Havenstraat te Huizen. Zie voor meer 
informatie het bijgevoegde raadsvoorstel (bijlage 1) 
  

   
   

Kaders Bestemmingsplan  
Bestemmingsplan Haven en bedrijventerreinen zoals vastgesteld op 25 
april 2013 en 1e partiële herziening zoals vastgesteld op 24 juni 2015. Het 
nieuw te realiseren project is in strijd met de eerder genoemde 
bestemmingsplannen waarin het de bestemmingen 'Gemengd-1' met 
bouwvlak en verschillende maatvoering eisen heeft. ook geldt er de dubbel 
bestemming 'Waarde en Archeologie' en de wijzigingsbevoegdheid 
Gemengd-2'. Het realiseren van de gewenste woningen is niet mogelijk 
binnen de geldende bestemmingsplan voorschriften. Ook past het niet 
binnen de wijzigingsbevoegdheid. Om aan een goede ruimtelijke ordening 
te voldoen, moeten verschillende maatregelen worden genomen (dove 
gevels, geluidswand 5 m hoog en aanvullende akoestische gevelwering). 
De initiatiefnemer heeft verklaard deze maatregelen te nemen. De 
maatregelen worden geborgd d.m.v. voorwaarden in de 
Omgevingsvergunning(en). 
Het bouwplan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De 
gemeenteraad wordt gevraagd een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen af te geven. 
 
Wetgeving  
Artikel 2.1, 1e lid, sub c juncto artikel 2.12, 1e lid, sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen  Omgevingswet (Wabo). (uitgebreide procedure). 
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) 
Ruimtelijke Onderbouwing (ROB) 
De voorgeschreven Ruimtelijke onderbouwing heeft als doel  om de 
ruimtelijke aanvaardbaarheid van de voorgenomen afwijking inzichtelijk te 
maken. De aanvraag Omgevingsvergunning fase I is planologisch 
aanvaardbaar en voldoet aan de te stellen eisen ten aanzien van een 
goede Ruimtelijke Ordening. Zowel de provincie Noord Holland als het 
Waternet, beide verplichte advies instanties op grond van de Bro, hebben 
positief geadviseerd.   
Wet Milieubeheer en Besluit m.e.r  
Zie voor meer informatie onder het kopje Argumentatie/Kanttekeningen in 
het bijgevoegde raadsvoorstel. 
  

   
   

Doel/beoogd effect Het procedureel mogelijk te maken een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het realiseren van 21 woningen, 14 appartementen met in de plint 
commerciële ruimtes met toepassing van de uitgebreide 
afwijkingsprocedure op grond van de Wabo. Hiervoor is een verklaring van 
geen bezwaar van de gemeenteraad nodig. Zie voor meer informatie het 



bijgevoegde raadsvoorstel. 

   
   

Argumenten Zie het bijgevoegde raadsvoorstel. 
  

   
   

Kanttekeningen Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) 
Gelet op de belangen van het Waterschap is er een voorlopige zienswijze 
ingediend. Zie brief van 16 januari 2023 aan gemeentesecretaris. Deze is 
als bijlage 7 toegevoegd.  
Zie het bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
NB. met de portefeuillehouders is afgestemd dat besluitvorming op dit 
voorstel los wordt gekoppeld van een gesprek met AGV. 

   
   

Alternatieven U stelt zich op het standpunt dat het project vanuit Ruimtelijk oogpunt niet 
aanvaardbaar is en stelt de raad voor om de benodigde verklaring van geen 
bedenkingen niet af te geven. De gevraagde aanvraag 
Omgevingsvergunning moet worden geweigerd. 

   
   

Financiën Op 15 december 2016 heeft u voor de derde fase Oude Haven een 
grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie wordt jaarlijks 
geactualiseerd en wordt jaarlijks, gelijktijdig met de begrotingsstukken, aan 
uw raad voorgelegd. Dit voorstel leidt niet tot wijzigingen in de begroting.   

   
   

Participatie Het participatie proces is juist uitgevoerd 
Zie verder het concept raadsvoorstel. (bijlage 1) 
 
  

   
   

Communicatie Nadat de gemeenteraad heeft besloten tot afgifte van de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen wordt het besluit en de daarbij behorende ontwerp 
omgevingsvergunning fase I ter visie gelegd. Gedurende 6 weken is er dan 
gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Bekendmaking van de ter 
visielegging vindt plaats in het nieuwsblad voor Huizen, de Staatscourant 
en op de gemeentelijk website.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Zie concept raadsvoorstel (bijlage 1) 

   
   

Geheimhouding N.v.t. 

   



   
Mede geadviseerd door Beleidsadviseur planning en control beleid en beheer 

   
   

Bijlagen 1. raadsvoorstel 
2. raadsbesluit  
3. ruimtelijke onderbouwing + bijlagen 
4.Verslag inloopavond 17 januari 2023 
5. ontwerp omgevingsvergunning 
6. brief directeur waternet van 16 januari 2023 kenmerk 23.002364 
7. aanmeld notitie vormvrije mer beoordeling Oude Haven fase III 
  

 




