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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, inclusief de inspreker die 
digitaal aanwezig is. 
 

2. Mededelingen 
Er is een afmelding ontvangen van de heer Boonstra (ChristenUnie), maar hij zal bij het vervolg 
van de vergadering op 28 juni a.s. wel aanwezig zijn. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
 De voorzitter stelt naar aanleiding van een bericht van de griffier voor om vanavond de 
agendapunten 1 tot en met 6 en de agendapunten van wethouder Boom, te weten 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.10, 7.12, 7.13 en 7.14 (besloten) te behandelen. In verband met de inspreker zal 7.3 als 
eerste agendapunt inhoudelijk worden behandeld. 
 
Op 28 juni zullen de agendapunten van wethouders Verbeek en Rebel aan de orde komen. 
 
De commissie stelt de agenda conform dit voorstel vast. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 19 mei 2021 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 19 mei 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld, komen terug bij de agendapunten 7.11 
tot en met 7.14. De overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

De heer Bource (SGP) memoreert dat eerdere vragen van de SGP op 7 april jl. naar 
tevredenheid zijn beantwoord door de wethouder. In een nieuwsbrief is toegelicht dat er nog een 
aantal knelpunten is. Veel mensen in de buurt maken zich zorgen en de hoop is om in overleg 
tot een passende oplossing te komen waarbij de veiligheid wordt geborgd en de overlast is 
geminimaliseerd. Ook wordt gevraagd wat het betrekken van de hulpdiensten voor de te kiezen 
wijze van ontsluiting heeft betekend. 
 
Wethouder Boom heeft in april toegezegd dat er niets zou gaan gebeuren zonder 
overeenstemming met bewoners. De gemeente heeft een projectleider aangesteld om uit te 
zoeken wat er precies gaat gebeuren op de locatie en ook heeft overleg met bewoners 
plaatsgevonden. Op dit moment zijn bewoners bezig met het formuleren van een ‘eisenlijstje’ om 
te bekijken of ze eventueel bereid zijn onder een aantal beperkende voorwaarden Blaricum van 
dienst te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een aaneengesloten periode van zeven weken. 
Het zou mooi zijn als de werkzaamheden in de zomervakantie kunnen worden uitgevoerd, 
omdat er dan minder verkeer is. Andere eisen zijn het voorkomen van vrachtverkeer, het 
voorkomen van onveilige situaties van fietsers, het voorkomen van parkeeroverlast en het 
voorkomen van het kapotrijden van het wegdek. Daarnaast is gesproken over een eigen plan 
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van de bewoners over hoe de Blaricummermeent bestraat zou kunnen worden zonder dat de 
twee dammen nodig zijn. Een belangrijk bezwaar dat speelt, is dat het project niet op de juiste 
manier is aangevlogen waardoor er twee dammen waren gestort zonder dit met de bewoners te 
communiceren. Blaricum is zich bewust van dit verkeerde begin en feit is dat nu samen moet 
worden gezocht naar een oplossing. Een planning is ondergeschikt aan afspraken die wel of niet 
met bewoners gemaakt kunnen worden. 
 
De heer Bource (SGP) denkt dat het terugbrengen van de werkzaamheden tot een periode van 
6 tot 7 weken verstandig zou zijn en als deze periode in de zomervakantie zou kunnen vallen, 
wordt hiermee veel overlast voorkomen. Betekent voorkomen van vrachtverkeer het verbieden 
hiervan? De heer Bource ziet dat de wethouder dit bevestigt. Kan de wethouder nog ingaan op 
de toegangstijden voor de dammen? Hij hoopt dat de afspraken over een bepaalde periode hard 
zijn. Een andere vraag is of er wordt gehandhaafd op parkeeroverlast door middel van boa’s en 
wie de eventuele kosten daarvan betaalt. 
 
De heer Gencer (PvdA) is blij dat er niets gebeurt voordat er overeenstemming is met de 
bewoners. Is er vanuit de ambtelijke organisatie gezocht naar alternatieven voor de dammen om 
toegang te verlenen aan Blaricum? Ook wil hij graag weten hoe ver de wethouder wil gaan om 
te voldoen aan de eisen van de omwonenden wat betreft veiligheid en overlast. 
 
De heer Horst (Dorpsbelangen Huizen) heeft begrepen dat het afsluiten van de overgangen 
tussen 16.00 - 07.00 uur middels elektrische palen zal gebeuren. Welke gemeente gaat dit 
betalen? De grens loopt precies midden door de sloot en het is bekend dat Blaricum voor haar 
deel een maatwerkbesluit heeft. Hoe gaat Huizen met haar kant van de sloot om? Niet iedereen 
schijnt een nieuwsbrief te hebben ontvangen terwijl was afgesproken om het gesprek met de 
hele buurt te voeren. Wanneer vindt een gesprek met alle bewoners plaats? 
 
Wethouder Boom licht toe dat de toegangstijden van de dammen afhankelijk zijn van hoe lang 
moet worden bestraat. Als korter wordt bestraat, zullen ze langer open zijn. Maar ook dit is 
onderdeel van de wensen van de bewoners. De afspraken zullen op papier worden gezet, 
worden ondertekend en zijn hard. Dit betekent geen uitlooptijden. Voorkomen van overlast zal 
worden gehandhaafd via borden en de inzet van boa’s. Over de kosten zal een goed gesprek 
plaatsvinden met Blaricum. De wethouder hoopt eind deze week of begin volgende week de 
rapportage van de bewoners te ontvangen. Voor zover de wethouder weet, zijn er geen 
alternatieven voor de dammen. De enige andere manier om in Blaricum te komen is via de dijk 
en het fietspad en deze wordt alleen door de nood- en hulpdiensten gebruikt. Hoe de dammen 
worden afgesloten, wordt ook door de bewoners bepaald. Het is mogelijk dat de afsluiting in de 
beginperiode in de courante uren wordt gemonitord met bijvoorbeeld verkeersregelaars. Wie dit 
moet betalen, zal met Blaricum worden besproken. Er is uitgebreid onderzocht of er een 
vergunning nodig is voor de helft van de sloot die bij Huizen hoort en dit is niet het geval. De 
nieuwsbrieven zijn in de directe omgeving van de dammen verspreid. Een gesprek ter plekke 
met een grote groep is vanwege coronamaatregelen momenteel niet gemakkelijk, maar via 
sociale media zijn mensen met elkaar samengebracht. 
 
De heer Bource (SGP) zou het waarderen als de wethouder een strak schema aanhoudt, zodat 
de werkzaamheden inderdaad in de vakantieperiode worden uitgevoerd en dat ze heel erg kort 
zullen duren. Het verzoek is om het breed te communiceren als de uitkomst bekend is. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) hoopt dat er goed wordt samengewerkt door de 
verschillende gemeenten. 
 
De heer Gencer (PvdA) is blij dat de wethouder stelt dat de bewoners de bepalende factor zijn. 
 

--- 
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De heer Bource heeft eerder vragen gesteld over glamping De Woensberg waarna het stil is 
geworden, totdat de Gooi- en Eemlander heeft bericht over de opening van een camping met 
luxe ingerichte safaritenten door Landal GreenParks. Het college is gevraagd of het hiervan op 
de hoogte was, hoe het concept qua omvang binnen het huidige bestemmingsplan past, wat met 
de nog aanwezige verblijfslocaties gaat gebeuren, waar mensen hun auto’s parkeren (het terrein 
wordt autovrij) en hoe dit is/wordt gecommuniceerd met de omwonenden. 
 
Wethouder Boom werd op de hoogte gesteld van dit voornemen door de eigenaar van het 
terrein die dit meldde met het verzoek om toestemming. Vervolgens werd meer duidelijk volgens 
een bericht in de krant. Op de locatie ligt een camping(bestemming) en zolang de eigenaar 
binnen de vergunningen handelt, kan deze hier tenten plaatsen. De eerste fase, het neerzetten 
van 60 tenten, valt binnen de vergunning. Het vervolg van deze fase en de volgende fasen zijn 
niet met de gemeente besproken en deze zijn ook nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Zolang 
het om een hoeveelheid tenten gaat die binnen het bestemmingsplan zijn toegestaan en er aan 
het terrein niets wordt gewijzigd dat niet binnen het bestemmingsplan valt, past dit qua omvang 
en tenten binnen het bestemmingsplan. Duidelijk is dat niets wordt toegestaan buiten het 
bestemmingsplan. Wekelijks vindt hiervoor controle plaats door Bouw en Woningtoezicht. De 
verblijfslocatie van een deel van de camping is opgeknapt en dit is toegestaan. Voor de overige 
verblijfslocaties zijn nog geen plannen bekend. Omdat het terrein zelf autovrij is, wordt 
geparkeerd op de aanwezige parkeerplaats. De bewoners hebben kennisgenomen van de 
plannen op een georganiseerde informatieavond. Hier is aangegeven dat mensen geen 
problemen hebben met de camping, maar dat het verkeer wel overlast oplevert. De verwachting 
is dat van geen tenten naar 60 tenten meer verkeersbewegingen en dus geluid zal opleveren. 
De gemeente heeft wel zeker gesteld dat het alleen om kamperen gaat. Over het parkeren wordt 
met bewoners gesproken. 
 
De heer Bource (SGP) ondersteunt de lijn van de wethouder. Het is realistisch dat een 
bestemming kamperen hiervoor wordt gebruikt. Hij blijft graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of een deel van de camping in Blaricum valt. In de 
oude situatie zat er een stuk grond tussen de camping en de buren dat niet voor kamperen werd 
gebruikt. Blijft deze situatie bestaan? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is benieuwd of er afstemming plaatsvindt met de gemeente 
Blaricum en of deze hetzelfde standpunt heeft met betrekking tot het bestemmingsplan. 
 
Wethouder Boom zegt dat er alleen tenten mogen staan op het Huizer gebied. Hij weet niet 
hoeveel ruimte er zit tussen het hek en de eerste tent, maar hij benadrukt dat er geen 
wijzigingen worden toegestaan op de huidige vergunning. Blaricum hanteert dezelfde lijn als 
Huizen met betrekking tot het handhaven van een traditionele camping en het niet toestaan van 
aantasting van groenwaarden of het realiseren van een bungalowpark. 
 

--- 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft op 4 juni jl. het bericht gelezen over de komst van het Landal 
Greenparks op het voormalige kampeerterrein De Woensberg. Op 10 juni werd bericht over de 
upgrade en herinrichting van de camperplaats aan de IJsselmeerstraat. Naar aanleiding hiervan 
heeft de PvdA een aantal vragen gesteld: 
1. Is het college bekend met de bovenstaande nieuwsberichten? 
a. Zo ja, waarom heeft het college er niet voor gekozen om de gemeenteraad hierover te 
informeren? 
b. Zo nee, wanneer is het college van plan om de gemeenteraad hierover te informeren? 
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2. De locatie De Woensberg, waar de nieuwe vestiging van Landal GreenParks komt, ligt op de 
grens van de gemeenten Huizen en Blaricum. Is er overleg geweest met de gemeente Blaricum 
over deze nieuwe vestiging van Landal? 
a. Zo ja, wanneer is het overleg gevoerd en wat is de uitkomst van dat overleg? 
b. Zo nee, gaat het college hierover nog in gesprek met de gemeente Blaricum? 
3. Klopt het dat de camping De Woensberg in Huizen ligt en de gemeente Huizen daar de 
toeristenbelasting kan en gaat innen? 
4. Zijn er nog (noodzakelijke) kosten voor de gemeente Huizen in verband met de locatie De 
Woensberg? 
a. Zo ja, om welke kosten gaat het? 
Op basis van het collegeakkoord is een budget van €30.000 gereserveerd voor een onderzoek 
naar campingplaatsen. 
5. Is dat gereserveerde bedrag van €30.000 (volledig) gebruikt voor de locatie De Woensberg 
en voor de upgrade van de camperplaats aan de IJsselmeerstraat? 
 
Wethouder Boom heeft zojuist uitgelegd dat dit voor het college ook nieuwsberichten waren. Er 
is voor gekozen om de gemeenteraad niet te informeren, omdat hetgeen wordt toegestaan 
binnen de vergunning en het bestemmingsplan valt. Wel zal er stevig op worden toegezien dat 
er niets anders gaat gebeuren dan hetgeen wat reeds in het verleden is toegestaan. De camping 
bevindt zich op Huizer grondgebied en toeristenbelasting zal zeker worden geïnd. Er zijn geen 
noodzakelijke kosten anders dan die van de controleur die wekelijks de situatie ter plekke 
schouwt. Dat er € 30.000 is gereserveerd voor een onderzoek naar campingplaatsen was ook 
nieuw voor de wethouder. In verband met regulier onderhoud zou de camperplaats een aantal 
dagen niet bereikbaar zijn, maar de camperclub heeft gemeld dat de camperplaats opnieuw 
wordt ingericht waarvan geen sprake is. Op het moment dat dit daadwerkelijk zou gebeuren, zal 
het college met een uitgebreid voorstel naar deze commissie komen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of hij goed begrijpt dat het college overweegt om een tarief 
te heffen voor de camperplaats zoals de ChristenUnie vorig jaar heeft bepleit. 
 
Wethouder Boom licht toe dat het huidige plan niet kostendekkend is. Bij een nieuw in te richten 
professionele camperplaats is het voorstelbaar dat de jaarlijkse exploitatie- en 
onderhoudskosten gedekt zouden kunnen worden door een te heffen tarief. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Er wordt ingesproken bij agendapunt 7.3. 
 

7.3 Verzoek herziening bestemmingsplan voor Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen 
De heer Visser spreekt in namens de heer ’t Hart die Visser & Van Dam heeft gevraagd een 
verzoek voor herziening van het bestemmingsplan voor de Nieuwe Bussummerweg 171 op te 
stellen. De aanleiding hiervoor was om een bestemmingsplan te realiseren dat een bungalow 
mogelijk zou maken op het grote perceel. De afwijzing van de gemeente was de eerste 
inhoudelijke reactie op het bestemmingsplan. Op 7 juni jl. heeft de heer Visser naar aanleiding 
hiervan een brief aan de gemeenteraad geschreven en vanavond is hij aanwezig om vragen te 
beantwoorden. De heer ’t Hart heeft vanuit zijn standpunt ook nog een schriftelijke reactie 
gegeven en een aantal raadsleden uitgenodigd om te komen kijken. Het betreft een heel groot 
perceel van meer dan 3.000 m2. Het nieuwe bestemmingsplan verandert eigenlijk alleen het 
gebruik van het volume dat al mogelijk is als woning en er is een grote behoefte aan 
seniorenwoningen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of er overleg is geweest met de buurt. 
 
De heer Visser antwoordt dat er overleg is geweest met diverse buurtbewoners. Een aantal 
buren heeft aangegeven liever geen bouw dichtbij te willen en hierom is er een groenstrook in 
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het bestemmingsplan opgenomen. Sommige buren willen geen woningen in hun achtertuin, 
anderen hebben hier geen bezwaren tegen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of het één kavel blijft of dat het wordt opgesplitst. Blijft de 
eigenaar zelf in het gebouw vooraan wonen? 
 
De heer Visser zegt dat het de bedoeling is om er twee kavels van te maken. De heer ’t Hart 
heeft het recentelijk gekocht met de bedoeling om hier heel lang te wonen. 
 
De heer Schröder (D66) heeft begrepen dat er een bijgebouw van 200 m2 zou zijn toegestaan. 
Volgens hem worden in het bestemmingsplan een gebouw van 80 m2 en gezamenlijke 
bijgebouwen tot 200 m2 toegestaan. De motie Anders Wonen die werd aangehaald, gaat 
voornamelijk over het slopen van woningen en het terugbouwen van kleinere woningen op 
ongeveer hetzelfde oppervlak. Wordt het hoofdgebouw ongeveer even groot als het gebouw dat 
er al stond? 
 
De heer Visser stelt dat er een mogelijkheid is om 80 m2 te bouwen, maar er kan ook 150 m2 
worden gebouwd op basis van vergunningsvrij bouwen. Het staat niet in het bestemmingsplan 
om bijgebouwen aan elkaar te bouwen. Het volume van 200 m2 zou op één plek geconcentreerd 
kunnen worden. Het hoofdgebouw heeft een heel groot volume, het beoogde volume is juist 
klein en laag. 
 
De heer Schröder (D66) heeft met zijn vraag bedoeld of het totale te bouwen oppervlak op de 
twee kavels gelijk is of kleiner dan het eerdere gebouw. 
 
De heer Visser licht toe dat de oorspronkelijke hoofdwoning hetzelfde volume blijft houden. Het 
gaat om het toevoegen van een extra woning, niet om het slopen of opsplitsen van een woning. 
De intentie achter de motie is wel degelijk een toevoeging van woningen. Hij denkt dat een 
enkele woning op een dergelijk groot perceel landschappelijk en stedenbouwkundig goed is uit 
te leggen. 
 
De heer Honing (PvdA) heeft begrepen dat er twee opties zijn: via een vergunningentraject of 
via de kruimelprocedure. Als het plan in het vergunningentraject wordt afgewezen, wordt dan 
alsnog ingezet op de kruimelprocedure? 
 
De heer Visser zegt dat dit afhankelijk is van het oordeel van de raad. Als de raad het voorstel 
van het college aanneemt, krijgt het college de duidelijke boodschap dat het niet wenselijk wordt 
geacht door de raad en zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet anders worden besloten naar 
aanleiding van een kruimelprocedure. Een voordeel van een bestemmingsplan is juist dat de 
groenzone ter bescherming van de belangen van buren kan worden opgenomen. 
 
De heer Honing (PvdA) heeft in de brief gelezen dat op het moment dat dat er geen 
toestemming is om een seniorenwoning te bouwen, eventueel sociaal zal worden gebouwd. Is 
dit een serieus alternatief? 
 
De heer Visser begrijpt dat de heer Honing verwijst naar de reactie van de heer ‘t Hart. Deze 
heeft echter gemeend dat de plek zich vooral leent voor een seniorenwoning. Sociale woningen 
bevinden zich bij voorkeur dichtbij voorzieningen en ov en bestaan uit meerdere clusters. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) stelt dat het om een klein gebouw gaat in verhouding tot de 
bijgebouwen in de omgeving. Hoe wordt gegarandeerd dat het gebouw over een paar jaar niet 
wordt afgebroken en wordt vervangen door een groter gebouw? 
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De heer Visser legt uit dat dit de reden is waarom een bestemmingsplan is voorgesteld waarin 
de goot- en bouwhoogte worden vastgelegd en deze is lager dan wat het bestemmingsplan nu 
toestaat op deze plek. Voor eventuele latere wijzigingen is toestemming van de raad nodig. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of het wel is toegestaan om een bijgebouw als permanente 
bewoning te gebruiken. 
 
De heer Visser bevestigt dat het niet is toegestaan om in een bijgebouw te wonen. Daarom 
wordt ook gevraagd om een extra woning. Mantelzorgwoningen zijn bijvoorbeeld vergunningsvrij 
wat betekent dat de heer ’t Hart iemand in het bijgebouw zou mogen verzorgen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft begrepen dat het terrein zou worden gesplitst 
waardoor er een extra huis komt, maar geen bijgebouw. Is het mogelijk om bij het extra huis 
weer een extra bijgebouw te bouwen? 
 
De heer Visser wijst erop dat in een bijzondere situatie waarbij het argument van bijgebouwen 
wordt gebruikt om volume toe te staan, de raad kan worden geadviseerd om een aanduiding op 
te nemen om het recht van vergunningsvrij bouwen te beperken. Hiervoor zijn drie 
mogelijkheden: een anterieure overeenkomst, een aanduiding op de plankaart dat het om een 
landschappelijke waarde gaat waar niet vergunningsvrij mag worden gebouwd of via een 
erfdienstbaarheid. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Doorn. 
 
Commissie – eerste termijn 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kan de motivatie van het college volgen. Het belangrijkste 
argument is de precedentwerking die ervan uitgaat. ChristenUnie zal instemmen met het 
voorstel. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) leest in het voorstel dat de omgeving niet betrokken lijkt te zijn 
bij het initiatief. Heeft het college reden om aan te nemen dat dit niet is gebeurd? 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het complex, omdat de woning binnen de bebouwde kom 
valt en de kavel behoorlijk groot is. Daarnaast mag hier ook een behoorlijk bijgebouw worden 
gebouwd. De eigenaar wil eigenlijk geen grote tuin of een bijgebouw, maar gewoon een 
seniorenwoning bouwen. Op andere locaties worden ook seniorenwoningen achter andere 
woningen gebouwd. De initiatiefnemer heeft de kruimelprocedure aangestipt, maar deze is 
mevrouw Van Deutekom nog niet helemaal duidelijk. Kan in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd dat in de toekomst niet hoger wordt gebouwd? Het voorstel aan het college is om 
eerst te zorgen voor een goed beleid en heldere criteria en dit raadsvoorstel voorlopig aan te 
houden. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vond de inspraak heel duidelijk. Kan het college 
bevestigen dat de door de inspreker genoemde procedures gevolgd kunnen worden? 
 
De heer Ribberink (VVD) meent dat het bouwen in het bestemmingsplan niet over extra 
woonruimte gaat. Een woning bouwen in de achtertuin van mensen is een zwaarwegend 
argument om het niet te doen. Hij is ook benieuwd of een kruimelprocedure in dit geval mogelijk 
is. Door het splitsen van de percelen gaat het kenmerk van de wijk wat verloren. VVD neigt naar 
steun voor het raadsvoorstel. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) concludeert dat er met twee maten wordt gemeten. In een 
buitenwijk mag niet achter een huis worden gebouwd, terwijl in een andere wijk woningen voor 
andere woningen worden gebouwd. Als alle voorwaarden zijn geschapen op een manier 
waarmee iedereen kan leven, is het de vraag waarom dit niet zou mogen. Dit zou betekenen dat 
wat aan de ene kant van het dorp wel mag, aan de andere kant niet mag. Wat vindt het college 
van het feit dat een boerderij kan worden gesloopt, omdat deze oud is en vervolgens vier kavels 
worden toegevoegd met nieuwe nummers terwijl in dit geval geen extra kavel wordt gemaakt 
met een extra huis. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij het betoog van voorgaande 
spreker. 
 
De heer Bource (SGP) heeft de situatie ter plekke bekeken. Het is een groot, mooi terrein. Het 
voorstel stelt dat het gezien de ligging en de afstand van de voorzieningen geen meerwaarde 
heeft en dit vindt hij onbegrijpelijk. Hij denkt dat het een fantastische kans is voor iemand die in 
dit gebied wil blijven wonen. De argumentatie om het niet toe te staan, bevreemdt hem gezien 
het feit dat aan de Lindenlaan 86 twee seniorenbungalows worden gebouwd. Het is wel 
belangrijk om goed naar de risico’s te kijken. De initiatiefnemer stelt dat met allerlei mensen is 
gesproken. Als wonen achter mensen onwenselijk is, was dit ook het geval in de Lindenlaan. 
Hoewel het slechts om één woning gaat, is het zeker passend voor een bepaalde doelgroep. 
 
College 
 
Wethouder Boom begrijpt uit het betoog van de heer Bource dat deze voorstander is voor 
bouwen op de Kalmoes. 
 
De heer Bource (SGP) heeft dit niet bedoeld. Hij heeft gesteld dat het aangevoerde argument 
onterecht is en hij heeft een vergelijking gemaakt met de Lindenlaan waar ook aan de 
achterkant, naar ieders tevredenheid, een aantal seniorenwoningen zijn gebouwd. 
 
Wethouder Boom vindt dat de woningen in de Lindenlaan zijn gepropt en hij begrijpt niet dat 
hiervoor goedkeuring is gegeven in de vorige periode. Hij noemt dit onwenselijke verdichting van 
het dorp. Stedenbouwkundig uitgangspunten verschillen per wijk in de door de raad 
vastgestelde bestemmingsplannen. Voor de buitenwijken geldt dat er grote diepe kavels zijn 
waar enkele of geschakelde woonhuizen staan. Als de raad structureel wil afwijken, dient de 
raad het initiatief te nemen om de bestemmingsplannen te wijzigen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft niet over structureel afwijken gesproken. Het 
raadsvoorstel geeft argumenten waarom in dit geval niet moet worden afgeweken van het 
bestemmingsplan en hij is het hiermee niet eens. 
 
Wethouder Boom denkt dat incidenteel afwijken van het bestemmingsplan niet de juiste richting 
is. Er zijn verschillende toetsingscriteria vanuit verschillende expertisegebieden en in dit geval is 
er geen reden om af te wijken van het staand beleid en daarom wordt geen toestemming 
gegeven. In de kruimelprocedure zou van de schuur een woning gemaakt kunnen worden, maar 
hier is het college ook geen voorstander van. 
In hoeverre de omgeving is betrokken bij het initiatief is niet helemaal duidelijk. 
Het gaat in dit geval om het toevoegen van een woning. De wethouder kan zich niet voorstellen 
dat ervoor wordt gekozen om structureel de diepe percelen op de Nieuwe Bussummerweg te 
vullen met grote hoeveelheden sociale woningbouw. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat in het geval van de Naarderstraat 66, een 
perceel dat nog veel dieper en breder is, met de buurt is gesproken over de invulling met een 
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kangoeroewoning. Uiteindelijk is gekozen voor een appartementencomplex. De voorliggende 
aanvraag is om een seniorenwoning te bouwen en de percelen te splitsen. 
 
Wethouder Boom legt uit dat een kangoeroewoning is gekoppeld aan een gewone woning, één 
huisnummer heeft en een onlosmakelijke eenheid is die wordt beëindigd op het moment dat de 
zorg wegvalt. In dit geval gaat het om het splitsen van een groot perceel in twee zelfstandige 
percelen waarbij niet wordt voldaan aan de stedenbouwkundige invulling. Hij nodigt de 
raadsleden graag uit om kennis te nemen van de manier waarop wordt getoetst. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat een raad een aanvraag toetst. Het college gaat 
niet akkoord, maar een deel de raad vindt de onderbouwing niet helemaal waterdicht. 
 
Wethouder Boom zegt dat de raad geen aanvraag toetst. De organisatie doet dit op basis van 
uitgezet beleid dat is vastgesteld door de raad. De initiatiefnemer verzoekt de raad nu om af te 
wijken van het bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld waarmee wordt gevraagd of de 
raad bereid is om op basis van deze ene aanvraag af te wijken van het voor het geheel 
vastgestelde beleid. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) constateert dat de raad op deze manier alleen een plan ter 
goedkeuring krijgt aangeboden. Een initiatief dat nu uit de gemeenschap komt, wordt getoetst 
door de ambtenaren en vervolgens zou de raad hier niets van mogen vinden. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) begrijpt dat de raad de toetsing niet doet, maar het wordt wel 
aan de raad voorgelegd die hierin kan meegaan of niet. Volgens haar wordt wel vaker van 
bestemmingsplannen afgeweken. Het is belangrijk dat er beleid is en dat kaders worden gesteld 
waarbij duidelijk is waarop wordt getoetst, zodat de raad en de inwoners weten wat haalbaar is. 
De te plannen woning valt bijna in het niet bij de bijgebouwen van de buren die eigenlijk al een 
soort woningen zijn. 
 
Wethouder Boom is niet per se tegen veranderingen, maar hij pleit ervoor om dit te doen aan de 
hand van deskundig advies en niet af te wijken op basis van incidenten. 
 
Commissie – tweede termijn 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is met de wethouder eens dat er een bestemmingsplan is met 
een aantal regels en kaders die door de raad zijn vastgesteld. Vanzelfsprekend moet er ruimte 
zijn om af te wijken, maar in dit geval gaat het om splitsing in twee kavels en hier gaat 
waarschijnlijk een grote precedentwerking vanuit. ChristenUnie is niet akkoord om in te 
stemmen met een afwijking, omdat de kaders voor een volgende aanvraag ontbreken en zal het 
voorstel van het college steunen. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) vindt de kwestie ingewikkeld. Nu iemand letterlijk in zijn 
backyard wil bouwen, is dit niet toegestaan. Het is de bedoeling om te verdichting en dit blijkt 
ook uit de lijst met 27 mogelijke bouwlocaties. De inspreker heeft duidelijk gemaakt dat bij de 
aanpassing van het bestemmingsplan beperkingen opgelegd kunnen worden. Ook zij 
constateert dat de bijgebouwen van de aangrenzende percelen heel hoog zijn. GroenLinks vindt 
het echter niet wenselijk om het bestemmingsplan aan te passen op grond van deze situatie. Zij 
ondersteunt het betoog van CDA om kaders vast te stellen van waaruit het juiste besluit kan 
worden genomen en vindt het moeilijk om op dit moment een besluit te nemen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) krijgt graag een reactie op haar vraag of kan worden vastgelegd 
dat er geen verdiepingen bovenop de te bouwen seniorenwoning komen. In het verleden is al 
vaker gesproken over meer levensbestendige woningen en er zou meer worden gekeken naar 
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de buitenwijken. CDA overweegt een motie om te komen tot een beleid over hoe hiermee om te 
gaan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) neemt het onderwerp mee terug naar de fractie. 
 
De heer Honing (PvdA) zegt dat PvdA voor het uitbreiden van de woningvoorraad in Huizen is, 
maar wel binnen bepaalde kaders en er moet goed worden bekeken welke kaders dit zijn. Hij 
heeft de heer De Bruijn horen zeggen dat het college niet volledig is geweest. Kan deze hier een 
toelichting op geven? Een vraag aan het college is hoe groot de kans van slagen via de 
kruimelprocedure is. Wellicht vindt de wethouder deze informatie te gevoelig en in dat geval mag 
de vraag in de beslotenheid worden beantwoord. 
 
De heer Schröder (D66) denkt dat het zou helpen om voor heel Huizen één beleid te hebben 
waarmee inwoners duidelijkheid krijgen. D66 zou een motie van het CDA hieromtrent 
waarschijnlijk steunen. Het voorliggende geval is niet zo speciaal dat hiermee ingestemd zou 
moeten worden en de heer Schröder kan zich vinden in het raadsvoorstel van het college. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) hoort dat het college voor precedentwerking vreest. Hij 
vraagt zich af waarom dit argument niet wordt genoemd. Leefbaar Huizen wacht de motie van 
CDA af om te bekijken hoe het college en de raad dichter bij elkaar kunnen komen. 
 
De heer Ribberink (VVD) vindt splitsing op deze plek in het buitengebied niet helemaal gepast. 
Het lijkt hem wel heel zinvol om gezamenlijk kaders op te stellen en wellicht kunnen deze 
worden ingepast in de Omgevingswet. Betekent de kruimelprocedure dat iedereen kan besluiten 
om een bijgebouw tot woning te maken? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is er voorstander van dat grote percelen bebouwd 
mogen worden. 
 
De heer Bource (SGP) is nog niet overtuigd door de argumenten en hij denkt dat het een 
prachtige plek is om een seniorenwoning te realiseren. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat 
wordt overlegd met omwonenden. De SGP kan het raadsvoorstel niet steunen. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat de discussie over een visie op heel Huizen en hoe om te gaan 
met bouwen is gevoerd toen over de Omgevingsvisie is gesproken. Vastlegging van een 
seniorenwoning om te borgen dat hier alleen senioren wonen is niet mogelijk. Over de 
bouwhoogte kunnen wel afspraken worden gemaakt. Voor de omvang gelden allerlei wettelijke 
vrijstellingen. De voorspelling is dat meer mensen met grote kavels deze zouden willen splitsen 
als dit wordt toegestaan. In het geval van een kruimelprocedure is geen sprake van splitsing van 
de kavel. De vraag van de PvdA zal in de beslotenheid worden beantwoord. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp wordt behandeld in de raadsvergadering van 
8 juli a.s. 
 

7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) verwijst naar de schriftelijke mededelingen die mevrouw 
Leeuwin en zij vanuit hun rol van regioambassadeur aan de stukken hebben toegevoegd. Zij 
vraagt de wethouder of er nog relevante ontwikkelingen vanuit de regio zijn te melden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) informeert naar de positie van de regioconservator. 
 
De voorzitter vat samen dat de heer De Bruijn informeert hoe de inbreng van gemeenten op de 
ontwerpbegroting van de regio wordt teruggekoppeld. 
 



 

 
Datum: 22-07-21 Blad: 11 
 

Wethouder Boom weet niet wat de stand van zaken met betrekking tot de continuïteit van de 
regioconservator is. Hij weet ook niet wanneer de aangepaste regiobegroting terugkomt naar de 
gemeente. Hij zal de commissie schriftelijk informeren als er meer informatie is. 
 
De voorzitter stelt voor om dit onderwerp op 24 juni a.s. in de commissie ABM te bespreken. 
 
Wethouder Boom zegt dat op dit moment in de regio de discussie speelt over taken versus 
begroting en het vormgeven van de regio als gevolg van de discussie in de MRA. Voor Huizen 
betreft dit de impact van de ruimtelijke beschouwing voor de komende twee of drie decennia en 
welke positie Huizen in de regio inneemt. 
 

7.2 Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein 
 
Commissie 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft uit de stukken van de Havenstraatgroep begrepen dat er 
gesprekken zijn gevoerd met de gemeente waaruit is gebleken dat de gemeente geen 
medewerking verleent. Naar aanleiding van vragen van de PvdA heeft de wethouder gemeld dat 
er geen bestuurlijk draagvlak is voor grootschalige woningbouw. De Havenstraatgroep heeft in 
gesprekken juist verzocht om kleinschalige woningbouw op het BNI-terrein, namelijk het huidige 
parkeerterrein. Ook dit heeft het college niet willen toestaan, maar in de raad van 3 juni jl. heeft 
de wethouder aangegeven dat dit wel is besproken. De Havenstraatgroep heeft vervolgens als 
alternatief verzocht om een financiële bijdrage voor het afdekken van de onrendabele top. Deze 
is geweigerd, maar in het raadsbesluit van 13 december 2018 is duidelijk opgenomen dat voor 
de bekostiging van eventueel een klein resterend deel de wethouder terugkomt naar de raad. Dit 
is echter niet gebeurd. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat uit het raadsbesluit van 
13 december 2018 blijkt dat de gemeente niet risicodragend is en dit onderschrijft hij. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) constateert dat de Havenstraatgroep een enthousiaste groep 
inwoners is met verstand van zaken die Huizen op de kaart wil zetten en het onderdeel cultuur 
zichtbaar wil maken in Huizen. De groep heeft heel veel energie gestoken in het uitwerken van 4 
plannen en alles op vrijwillige basis. Het wonen vormde een enorm belangrijk onderdeel van de 
plannen, want het bepaalde de haalbaarheid ervan. De raad heeft dit plan niet ter beoordeling 
aangeboden gekregen. 
Er zouden inmiddels twee nieuwe kopers zijn, maar wat betekent dit voor de plannen en voor de 
Havenstraatgroep? Het CDA voelt zich betrokken bij de groep en is ook benieuwd wat de raad 
kan doen om de wethouder te helpen om plannen te realiseren. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft op 3 juni jl. in de raadsvergadering al gesproken over het 
onvolledig informeren van de raad. De commissie FD wordt in vertrouwen geïnformeerd over 
een ontwikkelproject terwijl er nog geen concreet plan is, maar wel al een afweging wordt 
voorgelegd ten aanzien van kosten en opbrengsten. Waarom is ook niet voor deze strategie 
gekozen met betrekking tot het plan van de Havenstraatgroep? Vanaf een bepaald moment is 
wel met de coalitie gesproken, GroenLinks ziet dit als een ondermijning van de positie van de 
gemeenteraad. Alle partijen moeten kunnen beschikken over juiste en volledige informatie en dit 
is de verantwoordelijkheid van de wethouder. Op 18 mei jl. is de wethouder ook gevraagd of dit 
niet de hele raad aanging. Volgens hem was dit niet nodig aangezien er geen plan lag, dat wil 
zeggen er was een plan geweest maar de indieners hadden zich teruggetrokken en de laatste 
afspraak zelf afgezegd. Later stelde de wethouder dat er wel een plan was, maar dat hierover 
nog geen besluitvorming mogelijk was. De verwarring was compleet toen bekend werd dat de 
gemeente zich heeft teruggetrokken, omdat deze geen samenwerking wenste om het plan 
mogelijk te maken. Om een goed afgewogen besluit te nemen, dient de raad meegenomen te 
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worden in het proces en tijdig geïnformeerd te worden over de keuzes, dilemma’s en 
mogelijkheden. Daarom wordt nu vanuit de informatieplicht van het college alle informatie 
schriftelijk opgevraagd die relevant is voor het proces en het genomen besluit. Kan de 
wethouder dit toezeggen? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) constateert dat sprake is van een trieste uitkomst. De 
Havenstraatgroep heeft zich ingespannen om in gesprek te zijn met alle betrokken partijen en 
uiteindelijk is dit niet gelukt. Bij de ChristenUnie is de indruk ontstaan dat mogelijke woningbouw 
in een te laat stadium naar buiten is gekomen. Als de gemeente graag de regie wil voeren, 
betekent dit dat er op tijd moet worden geschakeld en dit lijkt hier niet te zijn gebeurd. In de 
vergadering van 3 juni jl. is het voorstel gedaan om een stedenbouwkundig plan op te stellen. 
Wat is de formele stand van zaken hiervan? 
 
De heer Bource (SGP) is ook teleurgesteld over het verloop van het hele proces ten aanzien van 
regie. De Havenstraatgroep heeft heel veel werk verzet en het voelt als een gemiste kans als 
het net niet is gelukt. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) kan zich voorstellen dat het college met de 
plannen van de Havenstraatgroep voorzag dat de gemeente voor veel kosten zou opdraaien. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) verzoekt de wethouder om met alle informatie naar buiten 
te komen. Hij vraagt of in het verleden ook plannen zijn afgewezen, omdat deze woningbouw 
bevatten. 
 
Mevrouw Prins (VVD) weet dat er zeer veel gesprekken zijn gevoerd om mensen bij elkaar te 
brengen. De Havenstraat is eigenlijk een werklocatie waar een geurcirkel geldt. Wordt deze 
weggepoetst nu iedereen over woningbouw spreekt? Volgens haar kan deze alleen aangepast 
worden als de activiteiten van een bedrijf worden aangepast. Zij hoort graag of in elk van de drie 
overleggen duidelijk is gemaakt of wel of geen medewerking verleend kon worden aan een klein 
stukje woningbouw. In het raadbesluit van 13 december 2018 staat gewoon dat de gemeente 
een klein of een resterend deel van de strook zou kunnen verwerven. Er wordt niet gesteld dat 
de gemeente een financiële bijdrage zou doen en de raad heeft het ook nooit over het 
financieren van de onrendabele top gesproken. 
Mevrouw Prins denkt nog steeds dat de Havenstraat een heel betekenisvol gebied kan worden 
en dat de Havenstraatgroep hier een belangrijke invulling aan kan geven. 
 
De heer Schröder (D66) hoopt dat de Havenstraatgroep de betrokken bijdragen van voorgaande 
sprekers ziet als een steunbetuiging dat de raad ook heel betrokken is bij dit gebied. Uit de brief 
van 22 juni die aan de stukken is toegevoegd, blijkt dat de Havenstraatgroep niet alleen 
teleurgesteld is dat het plan niet is geslaagd, maar ook over de wijze van beantwoording van het 
college. Kan het college toezeggen dat het met een reactie komt op de laatste brief van de 
Havenstraatgroep met expliciete vragen? In deze brief wordt opgeroepen om als gemeente 
behulpzaam te zijn in het proces van nieuwe kopers. Hoe staat het college hier tegenover? 
Tot slot is spreker benieuwd of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn te melden met betrekking tot 
het BNI-terrein. 
 
College 
 
Wethouder Boom heeft vanaf oktober 2020 veelvuldig gesproken over de plannen met een van 
de leden van de Havenstraatgroep. Onderdeel van het gesprek was hoe ervoor gezorgd kon 
worden dat de plannen financieel haalbaar waren. In de gesprekken heeft de wethouder 
aangegeven dat kleinschalige woningbouw op het hoekje van de Rokerij en de Havenstraat, net 
buiten de geldende milieu- en geurcirkels, een bespreekbaar alternatief zou zijn. Ook heeft hij 
aangegeven best bereid te zijn om aan de raad voor te leggen of de gemeente een deel van de 
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kosten voor haar rekening zou kunnen nemen. Dit aanbod heeft hij gedaan, omdat het belang 
van dit stukje Huizen evident is. De raad heeft het college ook een directe richting meegegeven: 
de regiefunctie en geen financieel risico dragen. Ook is vastgelegd dat plannen binnen het 
geldende bestemmingsplan gerealiseerd moesten worden. In de gesprekken heeft de wethouder 
meermaals aangegeven hoe zeer de inspanning van de Havenstraatgroep werd gewaardeerd 
en hij benadrukt dat hij de huidige situatie ten zeerste betreurt. 
Uiteindelijk is de Havenstraatgroep erin geslaagd om een aantal grote 
financiers/ondernemers/bouwers voor het initiatief te interesseren. Dit heeft geresulteerd in een 
afspraak met de verkopende partij en vervolgens hebben drie gesprekken met de gemeente 
plaatsgevonden op 15 maart, 1 april en 21 april. Hierbij was ook wethouder Rebel aanwezig. 
Eerder was aangegeven dat het alleen zou kunnen gaan om beperkte woningbouw op het 
hoekje van de Rokerij en de Havenstraat, omdat de werkgelegenheid die het Plaveen biedt van 
wezenlijk belang is voor de gemeenschap. In de eerste gesprekken met twee aangehaakte 
partijen werd gesproken over vrij massale woningbouw waarop de gemeente geschokt heeft 
gereageerd. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of de wethouder ook randvoorwaarden heeft gesteld bij beperkte 
woningbouw. 
 
Wethouder Boom ontkent dit. Dit stadium is namelijk nooit bereikt. Hij benadrukt dat is 
gesproken over beperkte woningbouw en over een eventuele bijdrage van 1 miljoen euro. Van 
de massale woningbouw is aangegeven dat dit niet mogelijk was in verband met het behouden 
van de werkgebieden. De betrokken ondernemers hadden bovendien ook aangegeven niet 
akkoord te gaan met dergelijke grootschalige woningbouw. De gesprekken zijn gestopt, voordat 
is gesproken over concrete zaken als de onrendabele top. Er is nooit een bedrag genoemd 
behalve de 1 miljoen euro die de wethouder op tafel had gelegd als onderdeel om met de raad 
te bespreken. De gesprekken zijn gestopt, omdat waarschijnlijk uiteindelijk bleek dat de 
initiatieven financieel niet haalbaar waren. De gesprekken zijn overigens op 26 april gecanceld, 
omdat de bouwers zich hebben teruggetrokken. 
De vraag hoe de raad de wethouder kan helpen, wil hij in de beslotenheid met de commissie 
delen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of dit gaat om eventueel de bouwers weer aan tafel 
te krijgen en verdere plannen te ontwikkelen. 
 
Wethouder Boom herhaalt dat hij hierover in de beslotenheid wil spreken. 
GroenLinks heeft de vraag gesteld waarom de raad niet is meegenomen. De wethouder had 
eigenlijk niet meer dan een paar plaatjes en een aantal (on)mogelijkheden en drie heel goede 
gesprekken. De bedoeling van de volgende afspraak was voor de gemeente dat de bouwers 
terug zouden komen met bijvoorbeeld de financiële consequenties van de geboden ruimte. 
 
Mevrouw Prins (VVD) begrijpt dat op 15 maart, het eerste bestuurlijk overleg, de plaatjes werden 
gepresenteerd. Wat werd op 1 april besproken? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft de wethouder erop aangesproken dat hij de raad nergens 
bij heeft betrokken. Zij heeft meer gezien dan alleen plaatjes. De wethouder had het idee om 
een stap extra te zetten en dit had zij graag gehoord. 
 
Wethouder Boom had dit graag met de raad gedeeld op het moment dat er iets te delen was 
geweest. Er lagen schitterende scenario’s, maar zonder financiële onderbouwing. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft de wethouder horen spreken over het bedrag van 
1 miljoen euro en over kleinschalige woningbouw. Van beide zaken was de raad niet op de 
hoogte. 
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Wethouder Boom heeft in zijn betoog ook gemeld dat hij eigenlijk buiten de door de raad 
gestelde kaders is gegaan, omdat deze hem niet de ruimte boden om woningbouw toe te staan 
of 1 miljoen euro toe te zeggen. Dit mag de raad hem verwijten, maar hiermee wordt hem 
verweten dat hij ruimte heeft gezocht die de raad ook zelf zoekt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat de wethouder de ruimte had kunnen krijgen en als hij 
met de raad in gesprek zou zijn gegaan, was er een heel ander proces gevolgd. 
 
Wethouder Boom zegt dat in het eerste gesprek het globale plan is gepresenteerd met vrij 
massale woningbouw. Na de eerste schok is gevraagd om een nadere uitwerking. Op 1 april zijn 
de vier uitgewerkte scenario’s getoond naar aanleiding waarvan de gemeente met een reactie 
zou komen. Op 21 april heeft de gemeente een scenario geschetst dat tussen het eerste en het 
laatste plaatje zat. In dit gesprek is niet gesproken over de onrendabele top. 
 
De heer Schröder (D66) heeft de wethouder horen zeggen dat kleinschalige woningbouw 
expliciet is besproken. Waarom leest hij dan in de brieven van de Havenstraatgroep dat er geen 
woningen waren toegestaan en dat dit de reden is waarom de plannen zijn afgeketst? 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt wat de wethouder verstaat onder massale en 
kleinschalige woningbouw. 
 
Wethouder Boom heeft bij kleinschalige bouw het beeld van een klein appartementengebouw 
van drie of vier lagen op de huidige parkeerplaats. Naar aanleiding van de scenario’s die zijn 
voorgelegd, is aangegeven dat naast bebouwing aan de andere kant van de Havenstraat ook 
elementen toegevoegd zouden kunnen worden. Er is niet gespecificeerd om hoeveel woningen 
het zou moeten gaan. Hij begrijpt dat de Havenstraatgroep heeft aangegeven dat woningbouw 
door de gemeente niet is toegestaan, omdat dit gaat over de forse hoeveelheid woningbouw die 
nodig was als kostendrager van het hele plan. 
De wethouder verstrekt graag alle achtergrondinformatie, maar verzoekt om hierbij specifiek aan 
te geven wat is gewenst. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de wethouder deze informatie naar de hele raad 
wil sturen. 
 
Wethouder Boom is bereid om alles open en transparant door te sturen. 
Hij meent dat het proces zorgvuldig is gedaan en bij hem is er ook een enorme teleurstelling dat 
partijen er niet met elkaar uit zijn gekomen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de uitkomst mogelijk anders zou zijn geweest als de 
wethouder de raad had meegenomen als onderdeel van de regievoering. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of er gespreksverslagen zijn en zo niet of het niet 
verstandig is om deze in dit soort gevallen te maken. 
 
Wethouder Boom zegt dat er aantekeningen worden gemaakt van gesprekken met 
initiatiefnemers. Wel worden afspraken via e-mail uitgewisseld. In dit geval was de enige 
afspraak wanneer het volgende overleg zou plaatsvinden. Gespreksverslagen met 
initiatiefnemers worden eigenlijk nooit gemaakt. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) meent dat het verstandig is om dit in de toekomst wel te doen 
om discussie te vermijden. Op deze manier is duidelijk welke reacties naar aanleiding van 
plannen zijn gegeven. 
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Wethouder Boom meldt dat de eerste stukken met betrekking tot het stedenbouwkundig plan 
een dezer dagen naar de gemeenteraad worden gestuurd en deze informatie wil hij vertrouwelijk 
met de commissie bespreken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de wethouder ook horen zeggen dat aan de overkant van 
de Havenstraat woningbouw mogelijk zou zijn. Maakt deze onderdeel uit van het totale plaatje? 
 
Wethouder Boom stelt voor dat het college en de raad dit totale plaatje gezamenlijk invullen. 
Het college heeft niet, zoals Fractie Transparant Huizen heeft geopperd, gedacht dat het plan 
structureel hogere lasten met zich mee zou kunnen brengen. De raad stelt de begroting namelijk 
vast. De lasten hebben in de gesprekken geen rol gespeeld, omdat dit stadium nooit is bereikt. 
Voordat het terrein werd gekocht door de huidige eigenaar, hebben verschillende partijen 
gevraagd of grootschalige woningbouw mogelijk was. Dit was echter niet mogelijk, omdat deze 
de aanwezige bedrijvigheid ernstig zou belemmeren. De beperkte woningbouw is bij eerdere 
geïnteresseerde partijen niet genoemd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of bij de laatste partijen heeft meegespeeld dat de 
wethouder eerder heeft aangegeven dat grootschalige woningbouw niet mogelijk was en dit 
daarom nu ook niet toegestaan kon worden. 
 
Wethouder Boom verwijst naar het bestemmingsplan waarin staat dat wonen niet mogelijk is. 
In de geschetste scenario’s is een integraal plan voor de Havenstraat gepresenteerd, niet alleen 
aan de kant van de Krachtcentrale maar ook aan de andere kant. 
Wat de wethouder betreft, blijft de Havenstraatgroep nauw betrokken bij het verdere proces, 
evenals de raad en werkorganisatie. Uitgangspunten door de raad geformuleerd, zoals een 
aantrekkelijke verbinding tussen haven en dorp, de positie van de huidige eigenaren en de 
kosten, zullen hierbij leidend zijn. 
De wethouder zegt toe een reactie naar de Havenstraatgroep te sturen naar aanleiding van de 
laatste brief. 
Het proces met de kopers wordt in de beslotenheid gedeeld. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat de laatste brief van de Havenstraatgroep eigenlijk door de raad 
moeten worden beantwoord aangezien deze wordt aangesproken. 
 
De heer Schröder (D66) heeft erop gewezen dat de brief voornamelijk reflecteert op het 
antwoord van het college en daarom meent hij dat deze door het college beantwoord zou 
moeten worden. 
 
De voorzitter concludeert dat de wethouder een brief aan de Havenstraatgroep en 
aantekeningen en gespreksverslagen aan de raad heeft toegezegd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt inderdaad aan gespreksverslagen, apps, e-mails over en 
weer, kortom zaken die op papier staan. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft begrepen dat de wethouder expliciet heeft aangegeven 
met de Havenstraatgroep in gesprek te gaan om te bekijken hoe de ruimte kan worden ingevuld. 
 
Wethouder Boom wijst er in dit kader op dat hij al geruime tijd probeert met de meest betrokken 
initiatiefnemer in gesprek te komen. 
 

7.4 Verstedelijkingsconcept versie 2 en informatiebrief MRA 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat er tot 12 juli a.s. een reactie kan worden gegeven en 
hij hoopt dat de raad hierin hulp krijgt van het college. 
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Het is de bedoeling dat raden en staten in de MRA aan het stuur blijven zitten. In de stukken 
staat echter dat het rijk en MRA afspraken maken over de verstedelijkingsstrategie. Het lijkt alsof 
er een extra bestuurslaag in de MRA zit. ChristenUnie verzoekt om dit bezwaar via de regio bij 
de MRA in te brengen. Hoe past de verstedelijkingsstrategie in de Omgevingsvisie en hoe 
verhoudt deze zich tot het woonakkoord en de beleidsstukken? Het lijkt erop dat er weinig 
gebeurt in de verstedelijkingsstrategie wat betreft de omgeving, de regio en in Huizen. Het kan 
voor mensen comfortabel zijn dat er weinig verandert, maar het kan ook betekenen dat het 
voorzieningenniveau als gevolg van de vergrijzing terug zal lopen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft de indruk dat de MRA de belangen van Huizen via de 
regio vertegenwoordigt en dat vanuit de MRA nog steeds de raden en staten aan zet zijn. 
 
De heer Woudsma (CDA) sluit zich aan bij voorgaande spreekster. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) deelt de mening van ChristenUnie en hij vreest dat zaken 
die in Huizen spelen, maar niet in de rest van de regio of MRA, uit het verstedelijkingsconcept 
worden geschreven. Hij is geen voorstander van extra bestuurslagen en heeft eerder gesteld dat 
op het moment dat de tussenlaag van de MRA wordt toegevoegd de provincie er tussenuit moet. 
 
De heer Ribberink (VVD) heeft ook het idee dat de raden nog steeds aan zet zijn en dit heeft hij 
ook begrepen tijdens de laatste presentatie. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt wat Huizen de MRA te bieden heeft. Vanuit 
de overheid wordt gepleit voor binnenstedelijk bouwen in plaats van buitenstedelijk bouwen wat 
meer voor de hand zou liggen. Wellicht kan het Gooimeer worden verdiept, zodat echte 
watersport mogelijk is. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de inbreng van ChristenUnie. 
 
Wethouder Boom stelt dat er in Huizen niet voldoende ambtelijke capaciteit is om de raad 
structureel te voorzien van beleidsadvies over de MRA. De raad kan globaal de richting van 
Huizen meegeven. De MRA kan besluiten nemen over verstedelijking, maar de gemeenteraad 
van Huizen gaat nog altijd gewoon over het grondgebied van Huizen. De MRA verzamelt de 
ideeën van alle gemeenten voor een globale richting en deze wordt vervolgens gecombineerd 
met langetermijnstudies om te komen tot een metropool met verschillende centra. Investeringen 
in bijvoorbeeld het ov worden geconcentreerd in gebieden waar grootschalige woningbouw 
wordt toegevoegd. Tot 12 juli is alle input vanuit de raad welkom. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat op het moment dat er wordt gesproken over 
wensen en bedenkingen het over een bestuurslaag gaat. 
 
Wethouder Boom denkt dat met de presentatie duidelijk is gemaakt dat het niet de bedoeling is 
dat er een extra bestuurslaag ontstaat, maar de MRA is een netwerkorganisatie waar vanuit de 
verschillende informatie komt zodat gezamenlijk naar het rijk wordt gecommuniceerd wat in de 
MRA-regio speelt. In deze regio participeren ook twee provincies. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat de provincie ook een professionele organisatie is 
om Den Haag te informeren. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat de MRA bijvoorbeeld geen geld heeft. De provincie verstrekt 
subsidies. Binnen MRA bevinden zich twee provincies waardoor de gezamenlijke inzet voor 
subsidies een maximaal rendement krijgt. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat er veel geld in de MIRT omgaat en MRA heeft hier 
beschikking over waardoor kan worden aangestuurd. Om de reactie voor 12 juli a.s. bij MRA te 
hebben, moet dit in de raad van 8 juli a.s. worden besproken en dit lukt niet in verband met het 
tekort aan capaciteit. De visie behelst de periode tot 2050 en als er tot die tijd nauwelijks iets 
gebeurt in Huizen, zullen er zeker problemen ontstaan. 
 
Wethouder Boom zegt dat er op basis van de beraadslagingen vanavond een voorstel komt voor 
de raad. Zo lang Huizen niet grootschalig gaat bouwen, komt er geen grootschalige investering 
ov voor Huizen. Het is echter de vraag of het wenselijk is dat Huizen zeer sterk wordt verdicht. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat het voor veel mensen comfortabel is om niets te 
doen, maar feit is ook dat stilstand achteruitgang betekent. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) ziet ook een groot effect op de voorzieningen als de vergrijzing 
toeneemt het aantal inwoners afneemt. 
 
De heer Woudsma (CDA) begrijpt dat er geen treinverbinding langs de A27 komt, omdat Huizen 
niets “teruggeeft”.  
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) erkent dat er minder geld vanuit het rijk beschikbaar is als 
Huizen door de vergrijzing onder een bepaald niveau komt. In de regio zijn echter ook veel 
zaken die per hoofd van de bevolking worden betaald en deze nemen ook af. 
 
De voorzitter inventariseert om 23.00 uur hoe de commissie staat tegenover het voorstel om 
vanavond de agendapunten van wethouder Boom af te maken. De heer Bource stelt voor om 
alleen het besloten deel nog vanavond te doen. De commissie stemt in met dit voorstel. Het 
openbare deel wordt afgerond met vragen bij agendapunt 7.10 die in de beslotenheid worden 
beantwoord. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) memoreert dat vorige week een presentatie is gegeven over De 
Trappenberg en CDA is benieuwd naar de reactie van het college op dit plan. Ook hoort zij 
graag hoe het proces en vanaf nu zal uitzien en wanneer de raad een raadsvoorstel ontvangt. 
 
De heer Ribberink (VVD) verwijst naar dezelfde presentatie en vraagt of het college van mening 
is of het idee in het bestemmingsplan past. Wordt het nog voorgelegd aan de raad? Bestaat er 
een definitie van een voorsorteerder of zou deze gecreëerd kunnen worden? De laatste vraag is 
of het mogelijk is om meer werkgelegenheid af te dwingen op deze locatie. 
 

7.12 Mededeling wethouder Boom over sup-activiteit 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zal vragen over de sup-activiteit schriftelijk stellen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2021 
 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


