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Naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn tussen de 
gemeente Huizen en de provincie Noord-Holland aangaande het project 
HOV in ’t Gooi, stuur ik u deze brief. In deze overleggen zijn afspraken 
gemaakt over de ontwerpuitwerking rondom winkelcentrum 
Oostermeent in Huizen. In voorliggende brief worden de gemaakte 
afspraken en voorwaarden met betrekking tot de ontwerpuitwerking 
benoemd.

Ontwerpuitwerking Oostermeent
Uit de afgelopen periode is gebleken dat de ontwerpopgave voor het 
snel passeren van de kruising Bovenmaatweg-Aristoteleslaan door de 
HOV bus behoorlijk complex is. Een belangrijke reden hiervoor is 
gelegen in de reeds aanwezige problemen met het parkeren en de 
logistiek van de bevoorrading van het winkelcentrum Oostermeent. Ook 
een mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum speelt hierbij een rol. 
De uitkomsten van het door het project HOV in ’t Gooi doorlopen 
ontwerpproces, zijn door de gemeente als niet toekomst vast 
beschouwd. In stuurgroep verband is daarop afgesproken dat de 
gemeente de ruimte krijgt om een integrale ontwerpoplossing te 
zoeken, waarmee zowel voorzien wordt in een goede inpassing van de 
HOV bus, als ook in een oplossing voor de huidige problemen rondom 
en toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum Oostermeent. Met 
andere woorden: een oplossing die de gemeente wel toekomst vast
vindt. De gemeente Huizen zal deze ontwerpuitwerking op zich nemen.

Voorwaarden ontwerpuitwerking Oostermeent
De ontwerpuitwerking is gebonden aan de volgende voorwaarden.
- In de plannen voor de herontwikkeling moet voldoende ruimte 

voorzien zijn voor de HOV-verbinding Huizen-Hilversum. Deze 
ruimte dient zodanig te zijn, dat de doorstroming van de bus 
komend vanaf de Stroomzijde/ Aristoteleslaan naar de 
Huizermaatweg en vice versa voldoet aan de eisen die hieraan 
gesteld zijn in de samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi en 
het bijbehorende addendum daarop. 

- De aanpak moet er in voorzien, dat uiterlijk 1 oktober 2022 de 
benodigde aanpassingen voor de HOV-verbinding gerealiseerd zijn 
en de bus over dit tracé kan rijden met de beoogde prestaties van 
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gemiddelde rijsnelheid en betrouwbaarheid. Dit betekent dat er 
uiterlijk 1 juli 2020 zekerheid moet zijn over de inhoud van de 
plannen en bestuurlijke en financiële haalbaarheid. Een door de 
provincie Noord-Holland gedragen besluit van de gemeenteraad van 
Huizen, waarin het ontwerp vastgesteld wordt en besloten wordt tot 
de uitvoering en financiering daarvan, volstaat in deze. 

- Indien er op 1 juli 2020 geen (politiek) haalbaar alternatief 
gevonden is, zal de gemeente Huizen instemmen met realisatie van 
het ontwerp zoals dat er nu ligt. 

- De maximale financiële bijdrage vanuit de provincie Noord-Holland/ 
het project HOV in ’t Gooi bedraagt € 1,5 miljoen. (niet belast met 
BTW, aangezien het gemeentelijk infrastructuur is).

Alhoewel de gemeente Huizen de ontwerpuitwerking voor haar rekening 
neemt, wil ik u vragen de projectorganisatie van HOV in ’t Gooi te 
betrekken bij de voorgenomen aanpak van gemeente Huizen. Waar dat 
wenselijk is, kunnen zij ondersteunen bij de benodigde activiteiten in 
dit ontwerpproces.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Beheer en Uitvoering
mw. Lindy Molenkamp
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