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Nota beantwoording zienswijzen 
 

 

Samenvatting en beoordeling zienswijzen -  Ontwerp omgevingsvergunning busremise, 

Randweg 4 Huizen 

 

Bewoner Samenvatting zienswijze Reactie 
gemeente/aanvrager 

1. Anker 4 
1276 GZ Huizen 
 

Ontvangen: 6 mei 2021 

1. Hoe groot is de oppervlakte 
natuur dat als 
industrieterrein in gebruik 
genomen wordt. 
 

Om misverstanden te 
voorkomen: De aanvraag 
voorziet in een busremise 
en dat is hetgeen ter 
beoordeling voorligt. Van 
een industrieterrein in 
algemene zin is zodoende 
geen sprake. De klimaat- 
en energietransitie is een 
van de speerpunten van dit 
project. 
Primair wordt verwezen 
naar de ruimtelijke 
onderbouwing in paragraaf 
3.3 en 3.4. m.b.t het 
projectgebied. Samengevat 
komt dat op het volgende 
neer. De beoogde 
ontwikkeling bestaat uit een 
terrein van ca. 8.900 m². 
Het terrein zal gebruikt 
worden voor: 
1. opladen van bussen; 
2. stallen, manoeuvreren 
en wassen van bussen; 
3. kantoor en kantineruimte 
van ca. 375 m2; 
4. parkeren van 
privévoertuigen personeel. 

 2. Waarom wordt er niet 
gebruik gemaakt van het 
industriegebied de 
Steenfabriek, dat er tegen 
aan ligt en al jaren leeg 
staat? 

Primair wordt verwezen 
naar de ruimtelijke 
onderbouwing in paragraaf 
3.1 m.b.t. de locatiekeuze 
voor de busremise. 
Samengevat komt dat op 
het volgende neer. Door de 
Provincie Noord-Holland is 
in juli 2019 gestart met een 
openbaar vervoer 
concessie voor de regio 
Gooi en Vechtstreek. Het 
bedrijf Transdev (opvolger 
van Connexxion) heeft de 
concessie gewonnen en 
mag voor een periode van 
tien jaar het openbaar 
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vervoer in deze regio 
verzorgen.  
 
Transdev gaat gebruik 
maken van elektrische 
bussen. Voor het opladen 
van deze bussen is een 
nieuwe busremise nodig 
die strategisch ten opzichte 
van de bus routes en 
begin- en eindhaltes ligt. 
Voor de ontwikkeling van 
deze busremise waren 
twee locaties bedacht. Een 
van de locaties is de 
bestaande plek in 
Hilversum nabij het station. 
De andere plek is aan de 
rand van de 
Kalkzandsteenfabriek aan 
de Randweg. Daarbij is 
vooraf onderzocht of er nog 
andere alternatieve locaties 
zijn. Gezien het aantal 
bussen dat benodigd is om 
het openbaar vervoer 
duurzaam uit te voeren zijn 
alternatieven niet 
voorhanden. Na 
afstemming tussen beide 
gemeenten is besloten de 
voorliggende locatie verder 
uit te werken.   
Deze locatie ligt ten westen 
van de 
Kalkzandsteenfabriek en is 
privaat eigendom. Door 
middel van het bestaande 
groen is de locatie 
afgeschermd van de 
Randweg en de 
Blaricummerstraat. Het 
terrein is niet openbaar 
toegankelijk.  
 
Daarnaast had de eigenaar 
van het bestaande 
industriegebied de 
Steenfabriek het terrein niet 
beschikbaar gesteld aan 
Transdev om dit conform 
het plan te gebruiken. 
 
Conclusie: De zienswijze is 
geen aanleiding voor een 
besluit tot weigering van de 
omgevingsvergunning. 

   

2. Gooilandweg 231 
 

3. Is er niet een andere 
geschikte locatie? Zoals de  

Zie punt 2. 
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Ontvangen: 19 mei 2021 
 
 

Stichtseweg/A 27, de 
steenfabriek, het terrein 
van de Trappenberg of aan 
de Aristoteleslaan want 
daar kan het zonder 
bomen te rooien. 

In het voortraject voor de 
aanbesteding is door de 
Provincie Noord-Holland 
gekeken naar mogelijke 
locaties. Ook is tijdens de 
aanbesteding door 
meerdere marktpartijen 
gekeken naar mogelijke 
locaties. Uiteindelijk heeft 
dit geleid tot de twee 
locaties waarover hiervoor 
melding is gedaan.  Allen 
zijn tot dezelfde conclusie 
gekomen: er is geen 
werkbaar alternatief. 
Bij de afweging of het 
gevraagde vanuit ruimtelijk 
oogpunt aanvaardbaar is, 
geldt een brede 
belangafweging en één 
daarvan is de 
consequenties voor het 
groen, maar ook de impact 
op de (woon)omgeving. 
Verwijzing naar de 
Aristoteleslaan is zodoende 
dan ook wat kort door de 
bocht. Het projectgebied 
wordt omzoomd door een 
groenstrook van diverse 
soorten 
bomen. In het projectgebied 
zelf staan enkele jonge 
dennen, berken en 
Amerikaanse vogelkers. Er 
zijn geen watergangen in 
en nabij het projectgebied. 
Het projectgebied wordt 
periodiek gemaaid. Het is 
de bedoeling dat na afloop 
van de concessie (en de 
benodigde tijd om het 
terrein te realiseren en te 
ontmantelen) terug te 
brengen in de huidige staat. 
 
Op grond van het 
bovenstaande zijn wij van 
oordeel dat het gevraagde 
geen onevenredige 
gevolgen heeft voor het 
groen. 

  4. Is Huizen verplicht om een 
dergelijke remise in haar 
gemeente te laten 
realiseren? 

Zie punt 1. 
 
Transdev heeft bij de 
aanbesteding van het 
Openbaar Vervoer een bod 
ingediend waarbij het 
gehele openbaar vervoer 
plaatsvindt door middel van 
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elektrische voertuigen. 
Hierdoor wordt de uitstoot 
tot nul gereduceerd (zero 
emission) en voldoet het 
aanbod aan het 
bestuursakkoord waarin de 
transitie naar zero emissie 
busvervoer wordt 
gerealiseerd. 
Met de huidige stand van 
de techniek is vanwege de 
beperkte actieradius van 
elektrische bussen een 
tweede vestiging in het 
gebied noodzakelijk. 
 
 
Conclusie: De zienswijze is 
geen aanleiding voor een 
besluit tot weigering van de 
omgevingsvergunning. 
 

   

 
3.Dr Lelylaan 3 Huizen 
 
Ontvangen: 12 mei 2021 

5. Het woongenot wordt door 
de remise en de 
werkzaamheden die daar 
dag en nacht gaan 
plaatsvinden verstoord. 

In de ruimtelijke 
onderbouwing in paragraaf 
4.5 m.b.t. bedrijven en 
milieuzonering is 
beschreven waarom het 
plan voor de busremise in 
lijn is met een goede 
ruimtelijke ordening. 
Samengevat komt dat op 
het volgende neer. 
De busremise past  
qua maat en schaal in de 
directe omgeving en er is 
geen sprake van een 
onevenredige aantasting 
van het  
woon- en leefklimaat van de 
directe omgeving. Het 
geluid vanwege de 
wasstraat zal voor de 
woningen ten noorden van 
het plangebied geen hinder 
opleveren. 
 

 6. De bewoners in de wijk 
grenzend aan de dr. 
Lelylaan , Gooilandweg en 
Blaricummerstraat weten 
niet dat de remise komt. 
Gemeente had zijn 
bewoners voortijdig 
moeten informeren. 

Op 30 oktober 2020  is   
een aanvraag ingediend.  
Deze aanvraag is op 5 
november jl. gepubliceerd 
in het Nieuwsblad voor 
Huizen.   
 
Verder is er op de website 
van de gemeente 
regelmatig informatie te 
vinden over de actuele 
status van deze aanvraag. 
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 7. De geluidsoverlast die wij 
al jaren ondervinden door 
de werkzaamheden van 
‘Herman van der Heiden 
Puinrecycling B.V.’ zal 
door de komst van de 
busremise toenemen.  

Door de realisatie van een  
busremise met 
oplaadplaatsen voor 
elektrische bussen is het 
mogelijk 
om het busvervoer in de 
regio elektrisch te laten 
uitvoeren. Dit zorgt ervoor 
dat vervuilende bussen van 
de weg worden gehaald. 
Tevens zorgen elektrische 
bussen voor minder geluid‐ 
en stankoverlast. Zonder 
de ontwikkeling van de 
busremise ter plaatse van 
de Randweg 4 is dit niet 
mogelijk.   
  
Op basis van de 
Handreiking Bedrijven en 
milieuzonering van de VNG 
kan vooraf een inschatting 
worden 
gemaakt van de te 
verwachte (milieu)hinder. 
Deze wordt in de 
handreiking uitgedrukt in 
minimale 
richtafstanden vanuit 
milieubelastende 
activiteiten tot gevoelige 
objecten zoals woningen. 
Een busremise 
valt volgens de VNG‐
brochure onder 
milieucategorie 3.2 en heeft 
een richtafstand van 50 
meter in een 
gemengd gebied. Door de 
ligging van de verschillende 
bedrijfs‐ en 
detailhandelsbestemmingen 
in de 
omgeving is geconcludeerd 
dat het hier een gemengd 
gebied betreft. Het 
maatgevende aspect betreft 
geluid. De dichtstbijzijnde 
geluidgevoelige 
bestemming betreft een 
woning op een afstand van 
circa 100 
meter ten noorden van het 
projectgebied. Er wordt 
ruim voldaan aan de 
richtafstand van 50 meter. 
 
Concluderend het aspect 
geluidhinder staat de 
ontwikkeling niet in de weg.  
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De zienswijze is geen 
aanleiding voor een besluit 
tot weigering van de 
omgevingsvergunning. 

   

 
4. Gasunie Transport 
Services B.V. 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
 
 
Ontvangen: 10 juni 2021 

8. In het plangebied ligt een 
gastransportleiding (W-
533-03) die bij ons bedrijf 
in beheer is. Uit de 
verbeelding blijkt dat het 
besluitvlak van de ontwerp 
omgevingsvergunning over 
de gastransportleiding is 
geprojecteerd. Er worden 
nieuwe verhardingen en 
een houtwal met 
houtopstanden mogelijk 
gemaakt. Deze 
ontwikkeling verdraagt zich 
slecht met de 
aanwezigheid van de 
gastransportleiding.  
Wij verzoeken u om over 
de mogelijke 
consequenties van de 
voorgestelde ontwikkeling 
en eventueel te treffen 
maatregelen in overleg te 
gaan met onze 
tracébeheerder.  
Tot uit dit overleg het 
tegendeel blijkt, kan 
Gasunie niet instemmen 
met deze ontwikkeling 
binnen de 
belemmeringenstrook. 
 

Door Transdev is overleg 
gevoerd met Gasunie over 
de zienswijze.  
 
Dit heeft geleid tot 
intrekking van de zienswijze 
(intrekking d.d. 9 augustus 
2021) 

 9. In de toelichting maakt u 
gebruik van de term 
'zakelijke rechtstrook'. In 
de huidige 
wetgeving wordt 
gesproken over een 
belemmeringenstrook. Wij 
verzoeken u om de term 
'zakelijke rechtstrook' te 
vervangen door 
'belemmeringenstrook'. 
Voordat wordt overgegaan 
tot vaststelling van het 
onderhavige plan, 
verzoeken wij u ons de 
beoogde wijziging(en) voor 
te leggen. 

 Zie punt 8 

 


