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Voorstel 
 

1. Het bestemmingsplan Zomerkade ambtshalve gewijzigd vaststellen 
2. Gelet op de economische uitvoerbaarheid geen exploitatieplan vaststellen. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Naar aanleiding van de in december 2019 vastgestelde Integrale Kustvisie Huizen en de in 
januari 2020 vastgestelde prioritering werkt de gemeente Huizen aan een herinrichting van de 
Zomerkade (strandzone) en Wedekuil. Met de herinrichting wordt een kwaliteitsimpuls gegeven 
aan het gebied.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan is een concrete(re) vertaling van dit beleidsdocument om de 
gewenste ontwikkelingen juridisch planologisch mogelijk te maken van een 
EHBO post met ondergeschikte horecafunctie en het toestaan van terrassen op vastgelegde 
locaties zoals in het ontwerp is voorzien. 
 
Dit is aanvullend op het geldende bestemmingsplan. Er wordt voorzien in enige flexibiliteit, daar 
waar ruimtelijk verantwoord is. Om de gebruiksmogelijkheden van de gronden niet onnodig te 
beperken, worden de huidige bestemmingsplanmogelijkheden behouden en een verruiming 
geboden waar het gaat om de nieuwe beoogde functie. 
 
 
Argumentatie 

 



Het voorliggende bestemmingsplan ‘Zomerkade’ is ontwikkeld om de gewenste ontwikkelingen 
van een EHBO post met ondergeschikte horecafunctie en het toestaan van terrassen op 
vastgelegde locaties zoals in het ontwerp bestemmingsplan is voorzien juridisch en planologisch 
mogelijk te maken. Dit is aanvullend op het geldende bestemmingsplan. Er wordt voorzien in 
enige flexibiliteit, daar waar het ruimtelijk verantwoord is. Om de gebruiksmogelijkheden van de 
gronden niet onnodig te beperken, worden de huidige bestemmingsplanmogelijkheden behouden 
en een verruiming geboden waar het gaat om de nieuwe beoogde functie. 
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Het ontwerp bestemmingsplan Zomerkade heeft vanaf 17 september tot en met 28 oktober 2021 
ter inzage gelegen. Tevens is op 7 oktober 2021 een inloopmoment georganiseerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan “Zomerkade” heeft vanaf 17 september 2021 gedurende 6 weken 
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Door de projectgroep is een informatie- 
stand geweest op de locatie waar het publiek vrijblijvend geïnformeerd kon worden.  
 
 
Beslistermijn 
In artikel 3.8 lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de gemeenteraad 
binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een 
besluit omtrent de vaststelling moet nemen. Dit betreft een termijn van orde en heeft geen directe 
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het daarna te nemen besluit. Wel vervalt de zogeheten 
aanhoudingsplicht bij overschrijding van deze termijn (artikel 3.3, lid 2 onder b Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht). Ook is de Wet dwangsom van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing.  

 
Overige Raadsinformatie  
Er zijn ter verduidelijking ambtshalve enkele redactionele wijzigingen aangebracht in de tekst 
van de ontwerp toelichting en de ontwerp regels. Er wordt  ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Zomerkade’ geen ander plan vastgesteld. Een overzicht van de wijzigingen is 
als bijlage toegevoegd. 
 
Bevoegdheid 
De gemeenteraad is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het bevoegd 
gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan 
 
Collegeprogramma 
Er wordt voldaan aan paragraaf 3.4.2 punt 4 van het collegeprogramma betreffende het 
ontwikkelen van een Kustvisie voor de  gehele  kust  van  Huizen.  Deze Kustvisie is in 
december 2019 vastgesteld. 
 
Begroting 
Dit voorstel wordt uitgevoerd uit de post 810 2004 ruimtelijke plannen en stedebouw. 
 



Eerdere besluiten 
Niet van toepassing.  
 
Voorgeschreven procedure 
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit op de wettelijk voorgeschreven wijze 
bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Gedurende de ter visielegging bestaat er de mogelijkheid 
om tegen het bestemmingsplan in beroep te gaan bij de Raad van State. Het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Integrale Kustvisie Huizen 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 

1. Bestemmingsplan Zomerkade (regels, verbeelding en toelichting) 
2. Overzicht ambtshalve wijzigingen 
3. Concept raadsbesluit 
 

 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 
 


