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Integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel 
 

1. Vaststellen van het integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen en het bijhorende financiële 
kader. 

2. Volgend uit voorstel 1, het definitief aanwijzen van de woningbouwlocaties Oostermeent en Zuiderzee.  

3. Volgend uit voorstel 1, instemmen met het voorstel om het plan oost-west as gedeeltelijk te 
voorfinancieren op basis van de verwachte exploitatieopbrengst van woningbouw op de locaties 
Oostermeent en Zuiderzee. 

4. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 en 5 bekrachtigen, gelet op de economische 
en financiële belangen van de gemeente. 

 

Toelichting op de te nemen besluiten 
 

Aanleiding 

Om de regionale bereikbaarheid van Huizen per openbaar vervoer te verbeteren, is de afgelopen 10 jaar 

gewerkt aan de planvorming voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Huizen en 

Hilversum. Het oorspronkelijke plan was om in Huizen een vrije busbaan aan te leggen. De busbaan is er 

echter nooit gekomen, omdat daarvoor onvoldoende maatschappelijk draagvlak was. Na meerdere jaren aan 

bestuurlijk overleg met de provincie Noord-Holland, is in december 2017 besloten om de scope van het project 

te wijzigen naar een meerijdvariant. In november 2018 bent u in een gezamenlijke informatiebijeenkomst met 

de raad van Blaricum geïnformeerd over de voorlopige verkeerskundige plannen om het tracé HOV-waardig te 

maken. In de uiteindelijke plannen bleek de integraliteit en daarmee de maatschappelijke meerwaarde niet 

voldoende terug te vinden. In overleg met de provincie is daarom gekozen om een integraal plan te 

ontwikkelen voor de HOV. Dit plan gaat niet alleen over de HOV, maar ook over de integrale ruimtelijke 

inpassing van het bustracé in haar omgeving. Om die reden heet dit plan ‘Integraal inpassingsplan oost-west 

as Huizen’.   

 

Het plan heeft de status ‘voorlopig ontwerp’ en vraagt nog verdere uitwerking naar een definitief- en 

uitvoeringsontwerp. Het is gebruikelijk een dergelijk plan pas ter besluitvorming voor te leggen als het de status 

‘definitief ontwerp’ heeft bereikt. Toch wordt u nu gevraagd dit plan te beoordelen op de inhoudelijke hoofdlijn 

en het bijbehorende financiële kader. De reden hiervoor is dat het hoogwaardige bustracé eind 2022 gereed 

moet zijn. Dat is nodig, omdat dan fase 2 van de concessie busvervoer 2021-2030 ingaat. Om de realisatie van 

het bustracé in eind 2022 te halen, is het van belang dat er duidelijkheid komt over het uit te voeren plan.  

 

 

Raadsvergadering 22 april 2021, agendapunt Dit vult agendering in 

 - zie apart besluitblad - 

Datum raadsvoorstel .. 

Bijlage(n) 5 

Zaaknummer Z.140588 / D.1149704 

Behandeld in commissie Fysiek Domein 7 april 2021, agendapunt .. 

Portefeuillehouder Wethouder R. Boom 

Informatie bij D. Swart (projectleider) 

E-mail / telefoonnummer d.swart@huizen.nl  
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Besluitvorming van de raad over de voorliggende planvorming en de bijhorende financiële kaders geeft 

duidelijkheid. Volgend uit het voorstel tot vaststelling van het integrale plan wordt u ook gevraagd een besluit te 

nemen over het aanwijzen van twee woningbouwlocaties en voorfinanciering van een gedeelte van het plan.      

 
Argumentatie 
Ad. Beslispunt 1. ‘Vaststellen van het integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen en het bijhorende 

financiële kader’ 

In dit voorstel wordt een verkorte toelichting gegeven op het plan. De verdere inhoudelijke toelichting vindt u in 

de ontwerpverantwoording die is opgenomen in bijlage 3 bij dit raadsvoorstel.   

 

Scope van het plan 

Het integraal inpassingsplan heeft een andere scope dan het project ‘HOV in Huizen’ tot nog toe heeft gehad, 

zowel ruimtelijk als beleidsmatig. Het plan geeft in de basis nog steeds uitvoering aan de afspraken met de 

provincie Noord-Holland om een hoogwaardige openbaarvervoer verbinding te realiseren. Echter, in de jaren 

na de start van het project heeft de betekenis van het begrip ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ zich 

doorontwikkeld. Hoogwaardig openbaar vervoer gaat niet langer alleen over de realisatie van een 

hoogwaardige busverbinding. Het gaat vooral over de wijze waarop de busverbinding functioneert in relatie tot 

haar omgeving en hoe deze twee elkaar kunnen versterken. Daarom is bij de planvorming voor het 

inpassingsplan gewerkt aan een goede integrale ruimtelijke inpassing van de busverbinding in haar omgeving. 

Er is gekeken naar hoe de verschillende ruimtelijke functies in het projectgebied – het volledige tracé tussen 

Huizen busstation en de Oorsprong – kunnen worden samengebracht in één logisch functionerend geheel met 

maatschappelijke meerwaarde. Hieronder staat een kort overzicht van de verschillende functies die in dit plan 

worden samengebracht. Hiermee geeft het plan invulling aan verscheidene doelstellingen uit het 

collegeprogramma 2018-2022.   

1. Bereikbaarheid  

Huizen heeft belang bij een goede lokale en regionale bereikbaarheid, op welke manier dan ook. Een 

goede bereikbaarheid bevordert de aantrekkelijkheid van Huizen als vestigingslocatie voor wonen en 

werken. Omdat Huizen geen treinstation heeft, is een goede regionale busverbinding van groot belang. In 

het plan is ook een goede bereikbaarheid voor voetganger, fiets en auto meegenomen.  

2. Ketenmobiliteit  

Openbaar vervoer gaat over de reis van deur tot deur, niet meer alleen over de busrit. In het 

inpassingsplan is daarom voorzien in een verbetering van de reis van en naar de bushalte door de aanleg 

en uitbreiding van de voet- en fietsinfrastructuur. Ook is gedacht aan een goede toegankelijkheid en een 

goed voorzieningenniveau bij de haltes, bijvoorbeeld voldoende fietsenstallingen. Dit maakt de keuze voor 

de bus aantrekkelijker en zo wordt gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd        

3. Verkeersveiligheid  

In het plan is veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Het uitgangspunt daarbij is om het bustracé 

en het langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Het aantal oversteken voor fietsers en 

voetgangers in het tracé is in het plan teruggebracht. De oversteken die overblijven worden veilig, 

herkenbaar en goed zichtbaar ingericht. Verder worden de bestaande fietstunnels in het plan verbeterd om 

het gebruik daarvan te stimuleren.  

4. Natuur en klimaatadaptatie 

Bij de planvorming is een visie opgesteld voor de groenstructuur langs het gehele tracé. Deze visie is 

vertaald naar het voorlopige ontwerp van het inpassingsplan. Om uitvoering te geven aan het plan is het 

nodig om een deel van de bestaande bomen te kappen, maar ook nieuwe bomen aan te planten. Het plan 

zorgt voor een kwaliteitsslag op het gebied van natuur en klimaatadaptatie. Zo ontstaat er een gevarieerder 

en tóch eenduidiger groenbeeld; een herkenbaar groen tracé in Huizen. Daarnaast komt er meer diversiteit 

in bomen en beplanting, wat zorgt voor meer kwaliteit en natuurbeleving. De toename van de biodiversiteit 

draagt ook bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Verder voorziet het plan in een 

klimaatbestendige, groene leefomgeving waar regenwater goed kan infiltreren en waar de beplanting op 

warme dagen zorgt voor verkoeling. In de groenvisie leest u een verdere toelichting. De groenvisie is een 

bijlage van de ontwerpverantwoording.   
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5. Wonen 

In het plan is gezocht naar het versterken van de relatie tussen openbaar vervoer en de 

woningbouwopgave. De directe nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer en een hoog 

voorzieningenniveau maken het gebied rondom het tracé  een aantrekkelijk woonlocatie. In het plan is 

daarom voorzien in twee woningbouwlocaties langs het bustracé (zie beslispunt 2). Hiermee wordt 

uitvoering gegeven aan het - in het coalitieakkoord 2018-2022 - gestelde doel om binnen de kaders van de 

lokale- en regionale woonvisie actief te zoeken naar nieuwe locaties en creatieve oplossingen om 

passende en betaalbare woningen te kunnen realiseren.   

6. Economie 

Het plan biedt kansen voor de economie. Het verbeteren van de bereikbaarheid en ketenmobiliteit maakt 

het aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen (en gevestigd te blijven) in Huizen. Daarnaast voorziet 

het plan in een stedenbouwkundige aanpak voor het gebied rond winkelcentrum Oostermeent, waarin de 

verschillende ruimtelijke functies, zoals bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, doorstroming etc. beter op 

elkaar worden afgestemd. 

7. Sport en bewegen 

In het plan is ruimte gevonden om de sportaccommodaties op de Meentweide beter en verkeersveiliger te 

ontsluiten. Zo wordt de oversteek naar het fietspad Bijvangweg bij de atletiekvereniging aangepast, 

waardoor het makkelijker en veiliger wordt om het parkeerterrein in te rijden en te verlaten. Tevens zorgt de 

komst van een nieuwe bushalte bij het parkeerterrein van de Atletiekvereniging voor een goede 

bereikbaarheid en meer sociale veiligheid in de avond en nacht. Voor de tennisvereniging ontstaat er door 

een uitruil in het grondgebruik de mogelijkheid om het parkeerterrein, de toegang en de opslag efficiënter 

in te richten. Hierdoor is het zelfs mogelijk om een nieuwe sportfaciliteit toe te voegen, namelijk 

zogenoemde padelbanen. Het integrale plan draagt hiermee bij aan de aantrekkelijkheid van de 

sportvoorzieningen op de Meentweide.  

 

Subsidie provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland staat positief tegenover de integraliteit van het plan en de daarmee beoogde 

doelstellingen en is bereid om een aanvullende financiële bijdrage te doen in de in de vorm van een subsidie 

op basis van cofinanciering. Inmiddels is over de hoogte van de financiering bestuurlijke overeenstemming 

bereikt. De details hierover leest u in de financiële bijlage.  

 

Programmeren onderdelen 

Het financiële kader biedt niet de mogelijkheid het volledige plan in één keer te realiseren. Daarom is bij het 

opstellen van het plan een aantal (11 van de 40) onderdelen aangemerkt als ‘te programmeren’. Deze 

onderdelen worden uitgevoerd op het moment dat onderhoud of vervanging gepland is. Bij de voorbereiding 

van deze onderdelen wordt in overleg met de provincie bekeken wat op dat moment de mogelijkheden voor 

subsidie zijn. Op de tekening van het planontwerp (bijlage 2) staat aangegeven om welke onderdelen het gaat.  

 

Ruimtelijke procedure 

Bij een eerste globale toets van de betreffende bestemmingsplannen is geconstateerd dat enkele delen van de 

HOV in strijd zijn met de geldende bestemmingen. Om medewerking te kunnen verlenen is een ruimtelijke 

procedure nodig. Uit het oogpunt van efficiency en duidelijkheid richting de inwoners is een 

bestemmingsplanprocedure voor het hele HOV, voor zover dat binnen het grondgebied van Huizen valt, het 

meest geschikte instrument. Voor de delen waar het tracé niet past binnen de bestemming, moet worden 

aangegeven wat de bestemming is én wordt. Voor het overige tracé moet worden aangegeven dat de HOV 

past binnen de huidige bestemming. Een voorstel hiervoor wordt te zijner tijd aan u voorgelegd. 

 

Een mogelijke alternatief voor deze ruimtelijke procedure is een projectafwijkingsbesluit. De proceduretijd is 

vergelijkbaar met een bestemmingsplanwijziging, maar met een projectafwijkingsbesluit wordt de 

onderliggende bestemming niet gewijzigd. Mochten er bij de verdere uitwerking van het plan aanpassingen 

nodig zijn, dan bestaat het risico dat er een nieuwe ruimtelijke procedure nodig is. 
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Planning 

De planning voor de realisatie van het plan staat hieronder weergegeven. Op dit moment is nog niet voldoende 

informatie over de kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschikbaar om de te programmeren onderdelen in 

een reële tijdsplanning te kunnen zetten. Dit hangt samen met de doorontwikkeling van de beide afdelingen in 

het fysiek domein. De plannen voor de kapitaalgoederen worden de komende jaren herzien, waarbij geleidelijk 

meer informatie beschikbaar zal komen. De verwachting is dat bij het opstellen van de voorjaarsnota 2024 een  

eerste reële doorkijk kan worden gegeven naar de tijdsplanning van de uitvoering te programmeren 

onderdelen.  

 

Onderdeel Realisatie  

Onderdelen plan die noodzakelijk zijn om de bus te 
laten rijden conform de R-net norm. 

December 2022 

Onderdelen plan die niet noodzakelijk zijn om de bus 
te laten rijden conform de R-net norm.  

December 2023 

Te programmeren onderdelen Na 2023 

 
 

Ad. 2. ‘Instemmen met het definitief aanwijzen van de woningbouwlocaties Oostermeent en Zuiderzee’  

Tijdens de planvorming is gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw langs het bustracé. Daarbij is 

gekeken naar de - door de raad vastgestelde - lijst met mogelijk kansrijke woningbouwlocaties. Van de locaties 

op deze lijst, liggen er drie langs het tracé binnen de scope van het plan, namelijk: 

• parkeerterrein oostzijde winkelcentrum Oostermeent; 

• Zuiderzee, Huizermaatweg (Parkways), nabij Kalmoes; 

• Vista. 

 

Omdat de raad bij het vaststellen van de lijst heeft besloten de Vista locatie in deze collegeperiode buiten 

beschouwing te laten, zijn in het plan alleen de locaties Oostermeent en Zuiderzee/Huizermaatweg 

opgenomen. Het voorstel is om deze locaties definitief vast te stellen als woningbouwlocaties. Daarvoor zijn de 

volgende overwegingen:  

• Het aanwijzen van deze woningbouwlocaties is in lijn met de nationale verstedelijkingsstrategie uit de 

NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Daarin geeft het rijk aan dat binnenstedelijke verdichting en 

verdichting nabij (ov-)knooppunten de voorkeur heeft boven uitbreiden. Dit omdat woningbouw, het 

binnenstedelijk voorzieningsniveau en openbaar vervoer complementair zijn aan elkaar;  

• De lokale en regionale woonvisie die door de raad zijn vastgesteld, volgen dezelfde lijn; 

• De grond op de twee locaties is eigendom van de gemeente. De gemeente heeft daardoor regie over het 

type woningen dat gebouwd mag worden; 

• Het toevoegen van woningbouwlocaties zorgt ervoor dat het huidige inwonersaantal en het 

voorzieningenniveau op peil blijft.   

Het college zet in op de realisatie van in totaal 75 woningen, waarvan ongeveer 52 in de prijscategorie tot 752 

euro huur per maand (sociaal huur)1 en ongeveer 23 in de categorie tot 925 euro huur per maand (vrije sector). 

In de onderstaande tabel staat de verdeling over de twee locaties weergegeven.  

 

  

 

 

Ad. 3. Instemmen met het gedeeltelijk voorfinancieren van het plan oost-west as op basis van de verwachte 

exploitatieopbrengst van woningbouw op de locaties Oostermeent en Zuiderzee.  

Door een onafhankelijk adviesbureau is onderzoek gedaan naar de mogelijk verwachte opbrengsten uit de 

grondexploitatie van de ontwikkeling op de twee woningbouwlocaties (bijlage 5).  

 

 
1 De genoemde huurprijs is gebaseerd op de liberalisatiegrens (of een huurwoning in de sociale of vrije sector valt) per 1 januari 2021.   

Locatie Sociale huur Vrije sector huur % totaal 

Parkeerterrein Oostermeent 52 - 69% 

Zuiderzee - 23 31% 
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U wordt gevraagd om op basis van de mogelijk verwachte opbrengst uit de grondexploitatie een gedeelte van 

het plan oost-west as voor te financieren. De voorfinanciering is een voorwaarde voor het realiseren van het 

integraal inpassingsplan oost-west as. In de financiële bijlage vindt u de onderbouwing en verdere toelichting. 

Vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente rust er geheimhouding op de financiële 

bijlage en het betreffende onderzoek.  

 

Geheimhouding 

Het opleggen van geheimhouding, zoals bedoeld in de Gemeentewet, artikel 25 op bijlagen 1 en 5 op grond 

van de in de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 10, lid 2c,  genoemde economische en financiële belangen 

van de gemeente. 

 

Toegankelijkheid 

Het toegankelijkheidspanel is in brede zin geïnformeerd over de planvorming. Zij worden meegenomen in de 

nadere uitwerking naar definitief en uitvoeringsontwerp door zitting te nemen in het projectteam. 

 
Alternatieven 

Het inpassingsplan oost-west as Huizen niet vaststellen is ook een optie. Zoals aangegeven in de brief van de 

provincie Noord-Holland (bijlage 4 is het gevolg dat de aanpassingen aan de HOV plaatsvinden conform de in 

2018 en 2019 door het project HOV in ’t Gooi uitgewerkte plannen voor het meerijdtracé. Dit betreft 

aanpassingen aan de infrastructuur op de onderstaande locaties: 

• Huizermaatweg: reconstructie rotondes Fauna en de Haar naar voorrangspleinen. 

• Stadspark: aanleggen fietsverbinding met aantakking op de Sloep, het Gooierserf en het kruispunt 

Huizermaatweg/Bovenmaatweg (inclusief 2 fietsbruggen).  

• Kruispunt Bovenmaatweg/Huizermaatweg: verlengen linksaf-strook vanaf Bovenmaatweg richting  

‘t Merk.  

• Rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan: reconstructie rotonde naar een kruispunt met 

verkeerslichten. Het parkeerterrein Oostermeent wordt daarbij alleen aangepast in zoverre dat nodig is 

om het kruispunt aan te kunnen laten sluiten.  

• Rotonde Aristoteleslaan/Stroomzijde: reconstructie rotonde naar een voorrangsbocht met doseer-

verkeerslicht om de bus voorrang te geven op het tracé. De bushalte de Oorsprong wordt daarbij 

tevens op die locatie gesitueerd, niet ter hoogte van de parkeerplaats Atletiekvereniging.  

 

Dit alternatief brengt voor de gemeente geen additionele financiële lasten met zich mee, anders dan de 

bijdrage van € 750.000 die voortkomt uit de samenwerkingsovereenkomst. Daar staat tegenover dat in 2019 is 

gekozen om een verdere verkenning te doen, juist omdat deze plannen niet de gewenste integrale ruimtelijke 

kwaliteit en daarmee niet genoeg toegevoegde maatschappelijke waarde bieden. Tevens laat de gemeente 

met de keuze voor het alternatief de mogelijkheid liggen om met een aanvullende bijdrage van de provincie 

een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van een deel de hoofdstructuur in Huizen.     

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 

Met het aanbieden van het voorlopig ontwerp voor de oost-west as aan de gemeenteraad, start ook de 

communicatie met onze inwoners en belanghebbenden. In de afgelopen jaren, sinds de start van het project, 

heeft er veel participatie plaatsgevonden over de HOV. Inwoners en belanghebbenden hebben aangegeven 

wat hun wensen zijn voor aanpassingen aan het traject. Deze 265 wensen zijn beoordeeld voor het 

maatschappelijk programma van eisen van dit integraal inpassingsplan oost-west as. In deze fase ligt het 

zwaartepunt op communicatie: adequate, actuele en tijdige communicatie over (het doel van) dit project en de 

werkzaamheden die uit dit project voortkomen. De communicatie wordt gedurende het project afgestemd op de 

projectfase. Belangen en verschillende perspectieven worden continu in beeld gebracht. Tijdens de 

uitvoeringsfase wordt daarbij ook de inbreng van aanwonenden en belanghebbenden opnieuw gewogen. Voor 

de communicatie wordt een mix van kanalen ingezet, met als eerste een persgesprek en een persbericht. Eén 

van de middelen die ingezet zal worden, is een animatie. Deze animatie geeft een beeld van de plannen op 

een laagdrempelige manier. Deze animatie wordt op een aantal plekken in Huizen getoond. 
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Beslistermijn 

Om de voortgang van het project te borgen, is het van belang dat de raad een besluit neemt over het integrale 

plan in de raadsvergadering van 22 april 2021.  

 
Financiële paragraaf 

Conform de samenwerkingsovereenkomst draagt de gemeente Huizen aan het initiële plan van HOV in ’t  

Gooi een bedrag van € 750.000 bij. Deze bijdrage is reeds gedeeltelijk afgedragen en voor het resterende 

opgenomen in de begroting van de gemeente Huizen. Dit bedrag maakt nu onderdeel uit van de totale 

projectbegroting HOV in ’t Gooi en staat daarmee los van de genoemde onderstaande bijdrage van de 

gemeente Huizen.    

 

De totale kosten van het integrale plan en de specificatie daarvan staan benoemd in de financiële bijlage.  

Hoe de bijdragen aan dit plan procentueel zijn verdeeld, is weergegeven in de onderstaande tabel.  

 

Bijdrage vanuit Aandeel 

Gemeente Huizen 19% 

Subsidie provincie Noord-Holland 20% 

HOV in ’t Gooi 61% 

Totaal 100% 

 
 
Risico’s 

• Zoals aangegeven bij beslispunt 1, passen enkele delen van de HOV niet binnen de onderliggende 
bestemming. Hiervoor is een ruimtelijke procedure nodig. Deze wordt opgestart, en voor besluitvorming 
voorgelegd, nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. De benodigde ruimtelijke 
procedure staat open voor zienswijzen, verzoek om voorlopige voorziening en beroep. 

• Zoals aangegeven bij beslispunt 1 is het nodig om een deel van de bestaande bomen langs het tracé te 
kappen om het plan uit te voeren. Gelet op de historische gevoeligheid van bomenkap in relatie tot het 
oorspronkelijke project HOV brengt de kap van bomen, ondanks de inhoudelijke onderbouwing en 
beoogde kwaliteitsverbetering, het risico op maatschappelijke weerstand met zich mee.    

• Er zijn (nog) geen concrete afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland en het project HOV in  
’t Gooi over risicodragerschap bij een overschrijding of onderschrijding van het projectbudget.   

• Voorfinanciering op basis van een deel van de toekomstig, mogelijk verwachte woningbouwexploitatie 
brengt inherent een financieel risico met zich mee.  
 

Overige Raadsinformatie 
  

Bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd over dit voorstel te besluiten op grond van de gemeentewet, artikelen 189 
(budgetrecht) en 147 (overige bevoegdheden). 

 
Collegeprogramma 

- Wonen: par. 2.9.1 
- Duurzaamheid: par. 3.10.1 
- Mobiliteit strategie: par. 3.11.1 
- Beheer en onderhoud openbare ruimte: par. 3.12.1 
- Omgevingswet: par. 3.13.1 

 
Begroting 

Beheer en inrichting openbare ruimte 2.d.  
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Eerdere besluiten 

• Samenwerkingsovereenkomst HOV in ‘t Gooi (2014) 

• Wijzigingsovereenkomst op de samenwerkingsovereenkomst (2017) 

• Verkenning mogelijke kansrijke woningbouwlocaties (2019) 

 
Voorgeschreven procedure 

Niet van toepassing 

 
Kader- en beleidsnota’s 

• Mobiliteitsplan (2020) 

• Regionale woonvisie (2016) 

• Milieuprogramma 2021-2025 

• Sportnota 2019-2025 Sport verenigt Huizen 

• Bestemmingsplannen Bovenmaat, Bijvanck, Huizermaat Noord en Kom Oost.  

 
Evaluatie 

Niet van toepassing 

 
Bijlagen 

1. Financiële bijlage (geheim)  

2. Voorlopig planontwerp oost-west as Huizen 

3. Ontwerpverantwoording plan oost-west as Huizen 

4. Brief provincie afspraken over planvorming d.d. 14 november 2019 

5. Onderzoek verwachte mogelijke opbrengsten grondexploitatie (geheim) 

 
Burgemeester en wethouders, 

 

 
De secretaris 

 

 
De burgemeester 

 

Advies raadscommissie 

 
[in te vullen door raadsgriffier] 

 


