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Huizen Uw kenmerk Bijlagen

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte Raadsleden,

Op 21 september jl. ontvingen wij van de fractie Leefbaar Huizen vragen over Huizen en toerisme.

Vraag: Hoe belangrijk vindt het college toerisme voor Huizen
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Onderwerp: Vragen van de fractie van 
Leefbaar Huizen over toerisme

In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de door u gestelde vraag 
vooraf.

De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015. Dat betekent dat de vragen 
schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift aan alle raadsleden wordt 
gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden geagendeerd voor de eerst volgende 
raadsvergadering.

Antwoord:
Het college hecht waarde aan toerisme voor Huizen en de kansen die het biedt voor de lokale economie. 
Huizen heeft een aantal producten te bieden: het oude historische centrum, de het havengebied (incl. 
Nautisch kwartier en botterwerf) en de kustzone/Gooimeer. Verder zetten wij in op een toename van het 
aantal toeristen dat huizen en de regio komt bezoeken. Denk hierbij aan de bezoekers van de 
(rivier)cruises en fiets/vaarvakantieschepen. Andere onderdelen van toeristisch beleid zijn:

• Actief in de werkgroep toerisme van de Metropool Regio Amsterdam.
• Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ)
• Regionale samenwerking toerisme binnen de Regio Gooi en Vecht
• Positionering van Huizen als één van de voormalige zuiderzeehavens met een interessante 

kustzone.
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Vraag:
Waarom ligt er een verouderd Beleid Toerisme 2014-2018 
Waarom ligt er nog een verouderde Nota Toerisme 2011-2014
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,

De realisatie van de Kustvisie en de kansen die riviercruises brengen, zullen direct invloed hebben op 
een vervolg toerismebeleid in 2022 en volgende jaren.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Antwoord:
In 2018 is de cruiseterminal gerealiseerd. Vanaf dat jaar hebben de promotie en marketing van onze 
oude haven centraal gestaan. Dat heeft geresulteerd in een succesvol 2019 met circa 50 aanvaarten van 
riviercruiseschepen en fiets/vaarvakantieschepen. Hieruit vloeide voort een bezoekerspotentie van 
geraamd circa 4 000 bezoekers. Voor 2020 waren in 2019 al 50 reserveringsaanvragen die door de 
pandemie zijn geannuleerd.
In dat licht bezien hebben wij voorrang gegeven aan het vinden van actuele compensatie waardoor een 
nieuw toerismebeleid ook nog geen vorm heeft verkregen.
In de maanden juli-augustus 2020 lag een hotelboot in de haven. Daardoor hebben wij volgens de rederij 
circa 3.000 extra bezoekers gehad die verbleven op het riviercruiseschip de Swiss Pearl. De bezoekers 
waren voor de lunch, diners, fietsverhuur en verpozing aangewezen op Huizen, het NKH, het oude 
dorp/winkelcentrum, en andere locaties in de regio. Een lokale economische stimulans dus. 
De beschreven ontwikkelingen bieden naar onze mening volop kansen voor de toekomst na een corona- 
periode in 2021 en in een nieuwe raadsperiode.

Antwoord:
Beide nota’s zijn basis voor ons toerismebeleid waarop is doorontwikkeld. Alhoewel het beleid in 2019 
formeel is verlopen zijn de doelstellingen nog actueel met toekomstperspectief.
Met het vaststellen van het Aktieplan Evenementen 2019-2022 is mede continuering van grote 
evenementen -als toeristisch trekkers- voor de nabije toekomst gewaarborgd.

Vraag:
Welke toekomstvisie heeft het college mbt toerisme voor Huizen 
Wanneer kunnen we beide ge-update versies verwachten.

N. Meijer 
burgemeester


