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Geachte leden van de commissie, 
 
Hieronder treft u aan een “link” naar enkele bijlagen die betrekking hebben op bovenvermelde 
onderwerpen.  
 
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/ 
 
Ik acht het wenselijk u via deze mededeling te informeren over deze onderwerpen, de status van de 
documenten, de mate van lokale politiek-bestuurlijke invloed en waar we als lokaal bestuur in de nabije 
toekomst (de komende weken/maanden) met elkaar over gedachten gaan wisselen. Alvorens concreet in 
te gaan op deze aspecten, geef ik u graag een algemene inleiding, waarvoor ik ook verwijs naar mijn 
inbreng in de commissie Fysiek Domein d.d. 26 februari jl.  
 
Algemeen 
Samenwerking binnen het fysieke domein in de regio Gooi en Vechtstreek is onlosmakelijk verbonden 
aan het gezamenlijke streven om in onze regio en de gemeente Huizen, die daar deel van uit maakt, een 
goed woon-, werk- en recreatieklimaat te bevorderen.  
Dit besef van samenwerkingsurgentie staat al sinds jaar en dag ook in Huizen aan de basis van actieve 
deelname aan de diverse ambtelijke en bestuurlijke bovenlokale overlegstructuren. Maar samenwerking 
kan niet los worden gezien van aspecten van (regio) governance in relatie tot de staats- en 
gemeenterechtelijke structuur van lokale autonomie. Deze governance-discussie dient gevoerd te worden 
en wordt ook gevoerd.  
De uitdaging voor alle gemeenten in de regio – ook voor Huizen– is daarom om aan de gewenste én 
noodzakelijke samenwerking constructieve invulling te geven, rekening houdend met de staats- en 
gemeenterechtelijke structuur, waarin de lokale autonomie en de gemeentelijke huishouding onderhevig 
is aan lokale politieke besluitvorming. 
 
Het college van Huizen wenst daarom een constructieve en actieve bijdrage te leveren aan de 
samenwerking op alle terreinen waar dat nodig en wenselijk is ten behoeve van het belang van alle 
inwoners van de regiogemeenten. Dit doet het college evenwel graag samen met het politieke primaat 
van de gemeente, te weten de gemeenteraad van Huizen. Met name op de strategische thema’s, achten 
wij het van groot belang dat de inbreng van en deelname door Huizen mede wordt bepaald door een 
goed samenspel tussen college en gemeenteraad, waarin het politiek primaat tot uiting komt.  
 
De verstedelijkingsstrategie van de MRA, het koersdocument van de regio G&V en de lokale 
omgevingsvisie zijn strategisch richtinggevende documenten binnen het fysieke domein. Het college acht 
het daarom wenselijk (en geboden) dat de gemeenteraad, als vertegenwoordigend orgaan van de 
samenleving, bij deze strategische onderwerpen serieus positie wordt gegeven en uiteindelijk middels zijn 
oordeel de positie van Huizen in deze dossiers kan vaststellen.  
 
Deze algemene inleiding, in aanvulling op mijn inbreng in de commissie van 26 februari, acht ik van 
belang voor een juiste duiding van hoe het college in de samenwerking staat. 
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Verstedelijkingsstrategie MRA 
De verstedelijkingsstrategie betreft een proces, onder meer als onderdeel van de “woondeal” van de 
Metropoolregio Regio Amsterdam (MRA) met het Rijk. Het betreft onder andere afspraken over de 
woningproductie, maar ook afspraken over andere relevante aspecten voor de fysieke leefomgeving 
zoals werkgelegenheid, mobiliteit, landschap, energietransitie en klimaatadaptatie. Het gaat hierbij onder 
meer om zgn. sleutelgebieden. Voor de invulling van een aantal hiervoor genoemde aspecten, is 
ondersteuning van het Rijk in meer- of mindere mate nodig om te komen tot uitvoering van de projecten. 
Inmiddels weten we dat Hilversum een gebied langs het spoor heeft aangeduid als sleutelgebied, waarin 
een ambitie van maximaal 10.000 woningen en een wens voor een aanzienlijke uitbreiding van 
werkgelegenheid is neergelegd. Hierop is Gooise Meren aangehaakt voor het spoorgebied binnen de 
grenzen van Gooise Meren. De wens van Gooise Meren was om zowel het gebied rond station Naarden 
– Bussum als Bussum – Zuid aan te haken aan het Hilversumse sleutelgebied. Van die wens is alleen 
Bussum-Zuid opgenomen. Van de ambities van Hilversum en Gooise Meren hebben wij als college 
kennis genomen. Eerder is door het college al geconstateerd dat er in Huizen geen projecten zijn die de 
status sleutelgebied (kunnen) krijgen. Reden daarvoor is gelegen in het ontbreken van substantieel 
ontwikkelpotentieel. Bij substantieel moet in de kader gedacht worden aan 10.000 woningen of meer. Het 
is wel van belang om te bekijken hoe zo goed mogelijk aangehaakt kan worden bij de 
Verstedelijkingsstrategie. 
 
De gemeente Huizen (het college) heeft binnen het gegeven zeer beperkte tijdsbestek een 
“voorwaardelijke” opgave gedaan. “Voorwaardelijk”, omdat voor een politiek gedragen opgave geen 
ruimte was én omdat deze opgave niet getoetst is aan wat in het kader van de lokale omgevingsvisie is 
opgehaald uit de Huizer samenleving. Deze ‘oogst’ acht het college een belangrijke en zwaarwegende 
onderlegger voor het overleg met uw raad over de lokale omgevingsvisie. De politiek gedragen opgave 
komt naar de mening van het college eerst tot stand na ordentelijk overleg met uw raad en het doorlopen 
van het met uw raad overeengekomen besluitvormingstraject. Immers, een dergelijke ingrijpende 
strategische ‘stap voorwaarts’ kan slechts worden gezet na instemming van de gekozen 
volksvertegenwoordiging; uw raad.   
 
Deze “voorwaardelijke” opgave betreft de volgende punten: 

• 1.000 woningen langs de HOV-route; 
• Combineren van wonen/werken op deze locatie(s), creëren ‘informele’ werklocaties; 
• Versterken huidige bedrijventerreinen (inclusief behoud huidige functionaliteiten) door upgrading 

en verbinding met HOV. 
 
Voor dit onderwerp is de status als volgt: 

1. Er is voor gekozen om de opgave(n) in regionaal verband/samenwerking te doen. Hilversum 
heeft in een eerder stadium aangegeven in aanmerking te willen komen voor een sleutelgebied 
en in heeft in dat kader zelfstandig hierover de piketpalen geslagen.  

2. Het doen van een opgave, gekoppeld aan ambitie, is wat ons betreft meer dan alleen het 
noemen van een aantal woningen, waar je als gemeente op wil inzetten, althans als je daarbij 
uitgaat van een bepaalde mate van realiteit. Wat ons betreft dient een opgave van ook een 
woningbouwambitie, in combinatie met bijv. mobiliteit en werkgelegenheid, ook een gevolg te zijn 
van strategische keuzes over ontwikkelingsscenario’s voor de komende decennia.  

3. In februari is een proces gestart van ophalen van reacties uit de samenleving als het gaat om 
scenario’s in het kader van de opstelling van een lokale omgevingsvisie. Een tussenstand leidt tot 
de vaststelling dat de belangstelling om hieraan deel te nemen groot is gebleken. Dit proces is 
bijna afgerond, op 24 maart wordt uw raad uitgenodigd voor deelname aan dit proces. De 
uitnodiging is hiervoor gedaan. 

4. Zouden wij als college binnen het gegeven tijdsbestek een scenario kiezen en daar een 
woningbouwambitie op loslaten, dan zouden wij niet weten of en hoe dit aansluit op de 
opgehaalde reacties vanuit de samenleving. Wij hechten veel waarde aan de uitkomsten van dit 
proces van burgerraadpleging, alsmede het gesprek hierover met uw raad. Het doen van een 
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‘definitieve’ opgave door het college zelf zou kunnen worden aangemerkt als “op de muziek 
vooruitlopen”. 

5. Last but not least moge duidelijk zijn dat dergelijke strategische keuzes wat het college betreft 
zijn voorbehouden aan de gemeenteraad, uiteraard in goed samenspel met ons college. 
Serieuze politieke beraadslaging en afstemming paste echter niet in het strakke proces waar de 
MRA en de regio de afgelopen weken in zaten.  

 
Al met al heeft dit geleid tot een insteek van het college in de regio, die vooral zag op het 
(besluitvormings-)proces. De door Huizen ingebrachte “voorwaardelijke” opgave dient dan ook gelezen 
en beschouwd te worden met het hiervoor beschreven voorbehoud. 
 
 
Koersdocument Omgevingsvisie 
In het kader van de gewenste en noodzakelijke samenwerking binnen fysiek domein is een gezamenlijk 
Koersdocument voorbereid. Ten tijde van de vaststelling van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 
is een discussie ontstaan over de vraag of de regionale vraagstukken die in het Koersdocument nader 
worden belicht moeten leiden tot een niet wettelijk verplichte Regionale Omgevingsvisie (Rovi).  
Hierover is inmiddels al veel gezegd en geschreven. De status van deze discussie van dit moment is dat 
gekozen is voor een bestuurlijk document, waarin de onderwerpen staan die in meer of mindere mate als 
bouwstenen kunnen dienen voor de lokale omgevingsvisies, welke onderworpen zijn aan instemming 
door de gemeenteraden. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de “30%-versie” van het Koersdocument 
en dit document is een belangrijke onderlegger voor de beraadslagingen over de lokale Omgevingsvisie. 
 
Het college van Huizen staat op het standpunt dat een niet wettelijk verplichte Rovi niet wenselijk is, gelet 
op de governance-discussie in relatie tot het politieke primaat in het proces van de lokale omgevingsvisie. 
Het college staat daarnaast (en nog steeds) op het standpunt dat de wettelijk verplichte lokale 
omgevingsvisie prioriteit heeft, zowel wat proces, als inhoud betreft. Het Koersdocument biedt – zoals 
gezegd – een belangrijke basis hiervoor en wat het college betreft wordt dit Koersdocument vooral ook 
benut om uiting te geven aan de realiteit dat de ruimtelijke vraagstukken niet stoppen bij de 
gemeentegrens, maar juist in goede samenwerking met de buurgemeenten oplossingen vragen. 
 
Meer informatie over de status en inhoud van dit koersdocument vindt u in de bijlage bij deze 
raadsmededeling. 
 
 
Lokale Omgevingsvisie 
In de vergadering van de raad van 26 september 2019 heeft de raad ingestemd met de startnotitie 
Omgevingsvisie Huizen. Deze lokale omgevingsvisie is een wettelijk verplicht onderdeel van het 
implementatieproces Omgevingswet. Graag wordt verwezen naar de stukken die in die vergadering 
geagendeerd waren (agendapunt 8.1). 
 
Inmiddels is het eerste onderdeel van het proces Omgevingsvisie bijna afgerond. Dat is het onderdeel 
van de burgerraadpleging/participatie. Hiervoor zijn twee zaterdagen benut (markt en Lidl-p-terrein), een 
dinsdagochtend (winkelcentrum Oostermeent) en een inloopavond. De avond waarop wij graag met de 
raad in gesprek gaan over de input van de Omgevingsvisie is gepland op 24 maart. Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen wij ook een eerste presentatie geven van de opgehaalde reacties uit de 
samenleving. 
 
In dit deel van het proces hebben we vier scenario’s voor Huizen aan de samenleving voorgelegd, te 
weten (zie voor nadere duiding van de scenario’s het participatieplan Omgevingsvisie vi):  

1. Huizen moet bruisen 
2. Huizen Haven van het Gooi 
3. Huizen als groene en grijze gemeente 
4. Wonen en werken in Huizen. 
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Aan de hand van deze thema’s willen wij ook graag met u in overleg. Wat ons betreft is 24 maart de start 
van dat overleg. Met nadruk “start”, omdat wij menen dat een dergelijke gedachtenwisseling over zo’n 
belangrijk strategisch visievraagstuk niet volstaat met één overleg. Het college ziet hiervoor meer 
overlegmomenten, waarna op basis van de opgehaalde reacties gekomen kan worden tot voorstellen en 
besluiten. 
 
In de overlegsessies zullen vragen aan de orde komen als: 

• Wat is de identiteit van Huizen? 
• Wat willen we zijn? 
• Zetten we in op een inwoneraantal van 40.000+ of accepteren we een ontwikkeling die leidt tot 

40.000-? En hoe erg is dat dan? 
• Welke scenario of combinatie van scenario’s past bij de gewenste ontwikkeling? 
• Gaan we bouwen of gaan we meer voor rust en/of recreatie? 
• Willen we een werkgemeente zijn, een woongemeente of een goede mix? 
• Willen we Huizen laten bruisen, en zo ja, wat is dan de rol van de gemeente? En wat betekent 

‘bruisen’, wanneer dat ‘bruisen’ tot gevoelens van overlast kan leiden? 
• Enz. 

 
Belangrijke vraagstukken, waarover de samenleving is geraadpleegd en waarvoor we ook verder in 
gesprek willen gaan met de samenleving. Maar ook vraagstukken die vragen om politieke keuzes van het 
volksvertegenwoordigende bestuursorgaan. 
 
Vervolg 
Voor ons college geldt de lokale Omgevingsvisie als hoge prioriteit. Deze visie wordt uiteindelijk ter 
vaststelling aangeboden aan de raad. Maar de raad heeft een belangrijke rol in de voorbereiding ervan. 
Dinsdag 24 maart is de start van het overleg met uw raad. Een vervolgproces met de raad zal nader in 
beeld worden gebracht. Hiervoor zal het college nader in overleg treden met de griffie.  
 
Wij stellen ons voor in dit overleg eveneens het koersdocument te beschouwen teneinde de raad in de 
positie te brengen en zijn instemming kan verlenen aan de ‘Huizer’ input op het voorliggende 
koersdocument. Dit moet ertoe leiden dat er in de regionale samenwerking op basis van lokaal 
democratisch gelegitimeerd genomen besluiten kan worden gekomen tot een samenhangend en 
richtinggevend koersdocument.   
 
 
 
 
       Hoogachtend, 
       Roland Boom 
       Wethouder 
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