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MOTIE KUSTVISIE 

De raad van de gemeente Huizen. 

in vergadering bijeen op 8 februari 2018, 

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad, 

gelezen het voorstel van het college d.d. 30 januari 2018, nr.6, betreffende "Uitwerking 
Kustvisie", 

overwegende dat: 

• ingestemd kan worden met de nadere uitwerking van de 4 projecten genoemd in de 
notitie "Uitwerking kustvisie Huizen 2017", gevoegd als bijlage 2 bij het raadsvoorstel, te 
weten; 

O verdiepte zwem- en duikplek; 
O het strandpaviljoen; 
O de trekkerscamping; 
O de fietsroute Zomerkade recreatiegebied Gooiershoofd; 

• dit niet wegneemt dat voorafgaand aan en tijdens de vergadering van de commissie 
Fysiek Domein van 24 januari jl.: 

O ten aanzien van de genoemde vier projecten bezwaren naar voren zijn gebracht 
als het gaat om situering, overlast, toezicht, verontreiniging, veiligheid en 
beperking van het uitzicht, en 

O is aangedrongen op het betrekken van de havens, natuur, wonen, werken en 
waterrecreatie als onderdeel van een integrale visie op de gehele kustzone van 
Huizen; 

• het daarom wenselijk is dat het college bij de nadere uitwerking van de 4 projecten, zo 
mogelijk, rekening houdt met de tijdens voornoemde commissievergadering ingebrachte 
bezwaren en suggesties; 

• de behoefte bestaat aan een actualisatie van de niet door de raad vastgestelde kustvisie 
uit 2012; 

• deze geactualiseerde kustvisie uit moet gaan van de samenhang van de Huizer kust met 
de rest van de gemeente en de relatie met de buurgemeenten, en hiervoor, in overleg 
met betrokken stakeholders, waaronder bewoners, ondernemers, (watersport)vereni-
gingen, etc., een gedegen analyse aan vooraf moet gaan, zodat er uiteindelijk een visie 
ligt waar toekomstige plannen aan getoetst kunnen worden; 
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• het college voor het actualiseren van de kustvisie de mogelijkheid moet hebben daarvoor 
een extern bureau in te schakelen, en daarvoor dus een krediet beschikbaar gesteld 
moet worden, 

draagt het college op: 

1. 

2. 

3. 

bi] de verdere uitwerking van de vier voornoemde projecten, zo mogelijk, rekening te 
houden met de tijdens voornoemde commissievergadering ingebrachte bezwaren en 
suggesties, en terugkoppeling te geven aan de commissie die het aangaat over de wijze 
waarop hieraan bij de nadere uitwerking van de 4 projecten tegemoet is gekomen 
alvorens in het kader van de verdere uitwerking procedures (bijvoorbeeld voor 
vaststelling bestemmingsplan, vergunningen) te starten, zodat de commissie 
dienaangaande nog wensen en bedenkingen kan inbrengen; 
de raad uiterlijk in zijn vergadering van 13 december 2018 een voorstel voor te leggen 
van een geactualiseerde Kustvisie, waarin betrokken de visie op havens, natuur, wonen, 
werken en waterrecreatie, en waaruit duidelijk blijkt wat de gemeente wil met de gehele 
kust; 
de eventueel hiermee gemoeide kosten te financieren ten laste van de in begroting 
opgenomen middelen voor het project Uitwerking Kustvisie. 
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