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Commissiebehandeling
Commissie Fysiek Domein 
25 november 2020

Akkoord 
team(project)leider:

Fk: OMG (Gerrit Klompmaker), OMG/ TB (Wietske Weis, 
Bram van Bekkum,Tanja van Zundert)

Onderwerp: motie onderzoek bouwmogelijkheden
in het Gooimeer

B&W 
procedure

Advies
Instemmen met bijgevoegde mededeling van wethouder Boom aan de commissie Fysiek Domein waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan de door de gemeenteraad op 25 juni 2020 aangenomen motie naar een onderzoek 
over bouwmogelijkheden in het Gooimeer.
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R. van Noord
6 oktober 2020 
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Gemeente Huizen

Toelichting:

Zie bijlage 1 voor de motie.

R. van Noord

Zie voor nota: vervolgvel 6-10-2020/collegevoorstel motie bouwen in gooimeer 051020

Omgeving
Beleid,

een onderzoek in te stellen naar de juridische-planologische mogelijkheden voor woningbouw op 
het Huizer deel van het Gooimeer;
de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren aan de commissie Fysiek Domein uiterlijk voor de 
vergadering van 25 november 2020.

Aanleiding
Met deze mededeling wordt uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad van 25 juni 2020 
waarbij uw college is opgedragen om:

Argumentatie
Met deze mededeling wordt uitvoering gegeven aan de motie. 
In de mededeling wordt publiekrechtelijk en privaatrechtelijk uiteengezet wat de te doorlopen stappen
zijn. Vanuit eerder doorlopen processen (Toekomstvisie Huizen en de Kustvisie) worden ook 
kanttekeningen geplaatst ten aanzien van het draagvlak voor eventuele ontwikkelingen.

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college instemt met dit voorstel wordt bijgevoegde mededeling (bijlage 2) aan de raad 
gestuurd.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Kaders
Motie onderzoek bouwmogelijkheden in het Gooimeer d.d. 25 juni 2020

Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlage 1 - motie gemeenteraad 
Bijlage 2 - concept mededeling


