
Van:
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 16:29 
Aan: Numan, Moira 
Onderwerp: Parkeer en probleem en draagvlakmeting 
 
Bijlagen beschikbaar tot 16 jun. 2022 
 
 
 
Geachte mevrouw Numan, 
Bij deze enkele stukken. 
Mvg, 

 
 
Geachte raadsleden, 
Zie onder het bericht aan de heer Albert Hoogenkamp, wij maken bezwaar tegen de 
weging/stemming, de horecaondernemers hebben hierin een zwaarwegende stem, terwijl zij 
geen enkel belang hebben bij een blauwe zone! 
Dus deze meeting is niet correct en hoogst discutabel. 
Zie als bijlagen de stukken wij de vve Zomerkade-Spui zijn al 10 jaar bezig om een oplossing 
te vinden voor het parkeerprobleem! 
In 2021 is er beloofd dat de blauwe zone er in april 2022 zou komen, maar helaas! 
Vriendelijke groet, 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:
Verzonden: maandag 16 mei 2022 14:19 
Aan:
Onderwerp: Parkeren  
 
Goedemiddag Albert, 
Bedankt voor de brief!  
Bij de parkeerregeling gaan vlgs opgave van de heer Boom de wethouder van de gemeente 
Huizen zijn de bewoners de eerste belanghebbenden ongeveer 100 bewoners voor, dus ook 
in stemming! Dan klopt een stemming in deze verhouding niet! 100 bewoners tegen 7 
ondernemers en zij komen op de 2e plaats! 
Wij zijn al jaren bezig om tot een oplossing te komen, het parkeer probleem was er al voor 
de aanpak van het 1e gedeelte van de Zomerkade! 
Wij vinden deze stemming hoog discutabel!  
Vriendelijke groet, 
Vve Zomerkade-Spui bewoners. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Parkeerregulering Zomerkade
Datum: dinsdag 17 mei 2022 01:00:10

Top ! En zo is het.&nbs=;
Zullen we woensdagavond de gemeenteraad bezoeken? I= denk dat het wel zal helpen om
het e.e.a te verduidelijken. 
Groet,

Op 16 mei 2022 om 23:09 heeft het
volgende geschreven:


Geachte heer Boom,
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Vanmiddag was ik, vergezeld door 

(voorzitter van de VVE waar ik medebestuurslid van ben), aanwezig
op het gemeentehuis waar we een gesprek hadden met twee medewerkers van
de Gemeente Huizen: Albert Hoogenkamp (projectleider) en Nico Molenaar
(verkeersdeskundige). 
Ik denk dat h=t goed is om u vanuit mijn positie een weergave te sturen van
het gesprek.<=font>
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Ik heb niet de illusie dat en ik daar alle
bewoners van de Zomerkade vertegenwoor=igen, maar ik weet wel dat vele
bewoners (wellicht de ‘zwijgende meerderheid�=80�) van de Zomerkade
dezelfde mening hebben over de parkeersituatie en wat daar eventue=l aan
gedaan zou moeten worden. We spreken daar regelmatig met omwonenden
over=

 en ik denken daarom wel dat wij verwoorden wat vele medebewoners
in o=ze omgeving voelen, denken en vinden.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">De heren Hoogenkamp en Molenaar deelden
met ons dat zij, tijdens de ontmoetingsmogelijkheid op 5 maart j.l. bij de
tent die toen aan de Zomerkade was geplaatst, een kakafonie aan meningen en
inzichten van buurtbewoners over zich uitgestort kregen, waaruit zij geen
eenduidigheid hebben kunnen destilleren.
=font face="arial, sans-serif">Dat raakt aan het punt dat wij van mening zijn
dat de inspraak van de omwonenden niet goed is georganiseerd. 
Het had namelijk niet zo ingewikkeld hoeven zijn. Het was fijne geweest als
d= gemeente buurtbewoners uitgenodigd zou hebben een commissie te
vormen om hun=standpunten te verdedigen. D.m.v. een enquête met wat meer
keuzemogelijkheden dan die in de draagvlakmeting gegeven worden had ook
veel=eenvoudiger inzichtelijk gemaakt kunnen worden wat de buurtbewoners
graag zouden zien.
=font face="arial, sans-serif">Nu liggen er dus twee keuzes voor, zoals
verwoord in de aankondigingsbrief voor de draagvlakmeting:
- Wel blauwe zone (waarbij omwonenden en -in beperkte mate- ondernemers
een ontheffing krijgen, òf
=font face="arial, sans-serif">- Geen blauwe zône (waarbij we een jaar
aankijken hoe het parkeren zich ontwikkelt en volgend jaar bij de bewoners
wordt teruggekomen om te vragen h=e er dan over wordt gedacht).
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=font face="arial, sans-serif"> Het gevoel rijst nu dat er vanuit de gemeente
slechts zeer beperkt keuzemogelijkheden worden gegeven omdat er koste wat
het kost weggebleven wo=dt van een optie waar vele buurtbewoners positief
tegenover staan: een vergunningenstelsel. Er werd door de heren Hoogenkamp
en Molenaar medegedeel= 'dat die optie niet meegenomen is omdat het op
korte termijn niet haalbaar i='. U begrijpt dat dit een voor ons
zéér onbevredigend antwoord i=. 
=font face="arial, sans-serif">Het feit dat het 'op korte termijn' wellicht niet
realiseerbaar is (wat we óók w=gen te betwijfelen maar misschien nog
enigszins begrip voor op kunnen brengen) wil n=g niet zeggen dat daarom de
optie in zijn geheel van tafel kan!  
=font face="arial, sans-serif">
Op dit moment liggen er dus twee keuzes voor:
=font face="arial, sans-serif">De laatste optie zou inhouden: niets doen en
nòg een jaar de ellende die we al járen meemaken doorstaan, maar dan veel
erger omdat er ook nog een= flink wat parkeerplekken verdwenen zijn. In
onze ogen géén optie!=/p>
=font face="arial, sans-serif">De eerste optie lijkt ook een slechte keuze,
omdat hier geen perspectief wordt geboden=op evaluatie. Althans, níet zoals
het in de brief staat beschreven. Desgevraagd verzekerden de heren
Hoogenkamp en Molenaar ons echter dat dit n=et helemaal juist weergegeven
was in de brief en dat het zéker wè= de bedoeling is om, indien er in dit
stadium wèl voor een blauwe zône=nbsp;gekozen zou worden, deze situatie na
deze zomer óók te evalueren om te bez=en of de situatie toch anders zou
moeten worden.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">We hebben daarom nogmaals uiteengezet hoe
wij denken dat de parkeerproblematiek rondom=het strand het beste
getackeld zou kunnen worden.
Dit aan de hand van jarenlange waarnemingen van de dagelijkse situatie en
op=drukke dagen in het bijzonder:
- Parkeren voor bewoners 'bovenlangs' de Zomerkade d.m.v.
vergunningenstelse=;
- Beneden langs de Zomerkade parkeren in een blauwe zône met een d=ur van
2,5 uur vanwege de horeca (met ontheffing voor bewoners vanwege tekort
boven=langs de Zomerkade);
=font face="arial, sans-serif">- Vrij parkeren op de grote en nog uit te breiden
parkeerplaats tussen de Surfclub/Gooierhoofd en de Zuiderzee.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Hierop kregen we de mededeling dat er voor de
gehele gemeente Huizen nagedacht moet=worden over parkeerbeleid, en dat
dit is wat dhr. Molenaar ook zal gaan adviseren. Dat zou echter lange termijn-
werk gaan worden en voorbij gaan aan=de acute problematiek rondom de
Zomerkade waarvoor op korte termijn een oplossi=g gevonden moet worden.
In onze beleving zou de Zomerkade en omgeving heel goed kunnen fungeren
als 'pilot' voor andere gebieden in onze gemeente waar parkeerproblematiek
heers=:
- Voorrang voor bewoners, daar waar zij wonen; 
- Korte termijn parkeermogelijkheid (in bijv. parkeergarages) d.m.v. blauwe
zône, 
- Vrij parkeren voor langere duur op íets grotere afstand.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Er werd door dhr. Molenaar en passant nog een
vergelijking getrokken met bijvoorbeeld Zandvoort, waar het strand 'met



iedereen gedeeld wordt' en waar strandbezoek=rs ook 'aan' het strand kunnen
parkeren. Die vergelijking gaat echter flin= mank, daar er in de straten van
Zandvoort (daar waar daadwerkelijk mensen wonen) een strikt
vergunningenbeleid wordt gehanteerd dat ook nog eens zeer streng wordt
gehandhaafd.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Gedurende het gesprek werd door dhr.

 aangehaald dat de wijze waarop de stemmen in de Draagvlakmeting
worden gewogen niet fair is. 
De stem van de ondernemers lijkt zwaarder te wegen dan de stem van een
bewon=r. Dat zou niet acceptabel zijn en basis kunnen zijn voor aanvechten
van h=t meewegen van de draagvlakmeting in verdere besluitvorming.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Ook deelden wij met Hoogenkamp en Molenaar
dat we waarnemen dat sommige bewoners beschik=en over een
gehandicaptenparkeerplaats (alhoewel die naam de lading vaak niet dekt) op
kenteken, terwijl zij daar ogenschijnlijk en gezien de daaraan gestelde
voorwaarden géén aanspraak op zouden moeten kunnen maken.=
Soms zijn vergunningen toegekend in een periode dat iemand last had van een
aandoening, maar worden niet ingetrokken zodra het beter gaat met een
dergelijke aanvrager. Ook zijn vergunningen toegekend aan mensen die allang
niet meer zelf rijden en gewoon ‘afzetbaar’ zijn, maar nog s=eeds in bezit
blijven van de vergunning.
De reactie van de heren hierop was dat dit volledig buiten hun
invloedssfeer=valt, maar dat zij ook weleens vermoeden dat dergelijke
vergunningen “erg r=imhartig” worden toegekend.
U kunt zich voorstellen dat dit een doorn in het oog van de andere bewoners
i= en een gevoel van onrecht oproept. Hier zou echt stringenter mee omgegaan
moete= worden en er zou beter ‘een vinger aan de pols’ moeten worde=
gehouden.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Op dit moment lijkt het, in acht genomen dat de
totstandkoming van een vergunningenstelsel op korte termijn (om wat voor
reden dan ook) niet reëel lijkt, het verstandigst om te kiezen vóór de invoe=ing
van een blauwe zône met ontheffingen voor bewoners.
We spraken met elkaar af dat, mede aan de hand van de evaluaties na het
aankomende drukke seizoen, onverlet de keuze die nu gemaakt gaat worden,
all= mogelijkheden open gehouden worden, inclusief een optie waar een
vergunningenstelsel deel van uitmaakt zoals hiervoor omschreven.
=font face="arial, sans-serif">Tevens kwam het belang van adequate
bewijzering aan de orde.
Het is evident dat wanneer bezoekers niet (of slecht) geïnformeerd =worden
zij zullen kiezen voor de eerste de beste parkeergelegenheid die zich voordo=t.
Wanneer er op een duidelijke, niet mis te verstane wijze wordt aangegeven
da= parkeergelegenheid aan en om de Zomerkade bestemd is voor
omwonenden en hore=a, en bezoekers vrij kunnen parkeren op de grote P
tussen het Gooierhoofd en de=Zuiderzee, veel meer mensen nog vóórdat zij de
Zomerkade op r=jden de juiste keuze zullen maken en doorrijden naar 'de
grote P'. 
Dit zal de=Zomerkade ontlasten doordat mensen niet tevergeefs op de
Zomerkade naar een parkeerple= zullen gaan zoeken alvorens onverrichter
zaken te moeten keren. Zij zijn imm=rs geïnformeerd dat parkeergelegenheid
aan de Zomerkade bestemd is voor om=onenden en bijtijds de juiste keuze
maken. 'Zoekverkeer' maakt de situatie rondom de=terrassen van de horeca

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd



ook onnodig gevaarlijker dan deze hoeft te zijn en maakt het leven van
horecapersoneel ook onnodig lastig.
=font face="arial, sans-serif">Juiste, niet mis te verstane bewijzering zal dus
in belangrijke mate bijdragen aan het al= of niet slagen van komende
proefperiode, wèlke keuze vooralsnog ook gem=akt zal worden aan de hand
van de Draagvlakmeting.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Ik stem op dit moment onder voornoemde
voorwaarden vooralsnog vóór de (tijdel=jke) invoering van een blauwe
zône met ontheffingen voor bewoners en -i= beperkte mate- horeca, en zal
hiertoe via de QR-code in de brief mede namens=mijn vrouw onze stem
uitbrengen voor ons adres: Zomerkade .
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">We danken de heren Hoogenkamp en Molenaar
voor hun tijd en toelichting op e.e.a. en zijn natuurlijk immer bereid in
volgende stadia mee te denken en/of te fungeren a=s klankbord voor het
projectteam en spreekbuis voor omwonenden.
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">Met allervriendelijkste groet,
=font face="arial, sans-serif"> 
=font face="arial, sans-serif">
Zomerkade 
=font face="arial, sans-serif">
=font face="arial, sans-serif"> 
 

<=iv>

Op za 14 mei 2022 om 09:55 schreef Boom, Roland < >:
Goedemorgen hr ,
Ik heb zojuist uw bericht gelezen. U benoemt zeer specifiek=de uitdaging die
wij hebben als het gaat om het goed reguleren van de parke=rdruk /
beschikbaarheid van parkeerplaatsen op en nabij de zomerkade. =/div>
Ik sprak hier afgelopen week over met het projectteam. Mij w=rd daarbij
aangegeven dat alle bewoners en ondernemers zijn uitgenodigd voo= een
bijeenkomst komende maandag waar over deze uitdaging gesproken zal
wor=en. Zoals u zich wellicht kan voorstellen ben ik als wethouder niet
voortdurend betrokken bij alle onderd=len van de projecten die wij als
gemeente uitvoeren. Wel is vanaf de aanvan= van het gesprek over ‘het
parkeren’ nadrukkelijk de opdrac=t geweest samen met de bewoners en
ondernemers een oplossing te vinden. En deze eerst toe te passen nadat
bewoners en onde=nemers zich daarover hebben uitgesproken. De gemeente
volgt daarin de voork=ur van de bewoners en ondernemers. Voor zover ik
weet is daarover ondermeer=dmv de ‘strandkrant’ gecommuniceerd. 
Ik begrijp de door u uitgesproken zorg goed en zal maandag n=gmaals met de
projectleider over dit onderwerp spreken. 

Met vriendelijke Groet,
Roland Boom 

Op 14 mei 2022 om 09:37 heeft 
&l= > het volgende geschreven:
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Goedemorgen heren Boom en Hogenkamp,

Aangezien ik nog geen antwoord op mijn voorgaande bericht h=b
ontvangen stuur ik jullie even dit rappelletje en maak meteen van
de gele=enheid gebruik om dat voorgaande bericht aan te vullen
met een sprekend voo=beeld.

Het blijkt vandaag de één na laatste dag te zijn=van de nationale
vogelweek. Een prachtige dag voor allerlei organisaties om=een
evenement te organiseren zoals bijvoorbeeld een wandeling met
deskundig= begeleiding.
We merkten dat doordat we tijdens het ontbijt op ons terra= het
éne na het andere spaarzame parkeerplekje waar even daarvoor
bewo=ers waren vertrokken vol zagen lopen met auto's waarvan
de inzittenden naar=de surfclub liepen.
Bij naavraag aan de begeleider van de verzamelde groep ble=k
dus bovenstaande.
Ze vertelde daarbij ook dat in eerste instantie was
gecomm=niceerd dat er aan de Zomerkade geparkeerd kon
worden.

Deze vogelkijkclub is niet het enige georganiseerde groepj= dat
de parkeerplaatsen aan de Zomerkade inneemt tijdens hun
activiteiten.<=div>
Zo komen ook langzamerhamd de nodige hardloop- en
fitnessc=ubjes weer tevoorschijn. Sommige van die clubs
ontplooien hun fitness-activ=teiten op het strand. Dat is er ook
een uitgelezen plek voor en dat moeten z= vooral blijven doen!

Het wordt echter voor aanwonenden een ergernis als zí= doordoor
telkens hun auto's op plekken moeten gaan parkeren die eigenlijk
v=or de recreanten bedoeld zijn. Dit is echt de omgekeerde
wereld.

Reden te meer om de parkeerplaatsen aan de Zomerkade te
be=temmen voor bewoners en dat te regelen d.m.v. een
vergunning stelsel.
=
Ik wil u dan ook met klèm verzoeken bij de ingang van=de
Zomerkade d.m.v. bebording aan te geven dat de parkeerplaatsen
langs de Z=merkade bestemd zijn voor bewoners, er voor
recreanten een ruime parkeerpla=ts is langs de Zuiderzee, en zo
snel mogelijk een vergunningstelsel in te richten.

De Zomerkade moet voor iedereen fijn zijn om te zijn, ó=C3�k
voor bewoners.

We zijn natuurlijk immer bereid e.e.a. mondeling nog eens n=der
toe te lichten en horen graag op korte termijn van u,

Hartelijke groet,



Zomerkade .

   

Op do 12 mei 2022 09:12 schreef 
:

Geachte heer Hogenkamp, beste Albert,

Gisteren ontvingen wij je brief met daarin het verzoek dee= te
nemen aan een draagvlakmeting.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Wij tekenen bezwaar aan tegen de draagvlakmeting zoals dez=
er nu ligt.
We hebben grote moeite met de beperking van de
keuzemogelijkheden tot slecht= deze twee, en belangrijker nog: 
nòg grotere moeite met de wijze waarop deze twee
keuzemogelijkheden zij= verwoord.

Wij, mijn vrouw  en ik, bewoners van
Z=merkade , (en met ons vele anderen die waarschijnlijk
minder mondig zijn e= waar u niets van zult horen) hebben
sterk het gevoel dat ons nu een keuze u=t twee in onze ogen
zeer kwaden 'door de strot wordt geduwd'!
We willen namelijk èn geen blauwe zône voor onze=deur, èn
niet nóg een zomer door moeten maken waarin er helemaal
n=C3�ets aan parkeerregulering gedaan wordt!!
Àls we dan nu al zouden moeten kiezen uit de 'niets-o=tie' òf de
'blauwe-zone-optie', dan zouden we onder protest èn
vo=rwaarden voor de laatste optie gaan, 
MITS ná dit strandseizoen verder gewerkt wordt aan (d=
mogelijkheid van) een vergunninghouders stelsel.

Zoals de zaken nú omschreven zijn geeft het ons sterk=het
gevoel van 'slikken of stikken', en ontstaat het gevoel dat er na
de zo=er helemaal niets meer gebeurt.

Ik wil u dus verzoeken om, wèlke optie nu n.a.v. de
'=raagvlakmeting' gekozen wordt, de toezegging te doen om na
het strandseizoe= de zaak zo wie zo te evalueren en de optie om
tòch tot een vergunning=ouders stelsel te komen open te
houden.

Het argument dat betaald parkeren en parkeren voor
vergunninghouders op=korte termijn niet haalbaar zijn en
daarom buiten beschouwing worden gelate= is klinkklare
nonsense!!
Als er administratie gevoerd kan worden voor ontheffingen op
de in te stelle= blauwe zône, kan er ook administratie worden
gevoerd op een vergunnin=houders stelsel.
Sterker nog: een dergelijke administratie moet immers al
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bestaan binnen de g=meente vanwege de Burgemeester
Munnikhuizenstraat/Elleboogstraat.
Dat de haalbaarheid op korte termijn reden zou zijn om het
daarom maar helem=al buiten beschouwing te laten is ons
inziens een drogreden.

De reden waarom een vergunningstelsel koste wat 't kost buiten
beschouw=ng wordt gelaten is ons, en met ons velen, volstrekt
duister! 
Ons inziens is dat echter wèl de enige manier om tot een goede
parkeerr=gulering te komen.
In een eerder schrijven aan onze wethouder, dhr. Roland Boom,
heb ik de opti= die volgens ons de beste garantie biedt voor
woongenot voor aanwonenden, k=nsen voor de ondernemers en
goede en eerlijke parkeermogelijkheid voor stra=dbezoekers al
eens uiteengezet. Hierbij nog een keer kort samengevat:
- Vrij parkeren voor iedereen (vooral vor strandbezoekers!) op
een=grote (deels nieuw te realiseren) parkeerplaats tussen de
Surfschool e= de Zuiderzee;
- Blauwe zône met een duur van 2,5 uren op de parkeerplaats
d=rect aan het strand onderlangs de Zomerkade (zodat bezoek
aan de horeca aan=rekkelijk blijft) en vrij parkeren voor
vergunninghouders (twee per adres v=n direct
belanghebbenden);
- Bovenlangs de Zomerkade alleen parkeren voor
vergunninghouders.
=

We zien ook dat steeds meer bewoners om ons heen
gehandicaptenparkeerpl=atsen op kenteken aanvragen èn
krijgen.
Daar zitten een flink aantal tussen voor mensen die zelf niet
meer rijden ma=r wèl gewoon 'afzetbaar' zijn. Ook zijn er
parkeerplaatsen toegewezen a=n mensen waarvan wij weten dat
zij prima mobiel zijn maar er desondanks toc= één hebben
gekregen. Hoe men dat toch telkens voor elkaar krijgt is ons een
raadsel... 
Deze praktijken worden ons inziens echter gedreven door de
vooruitzichten va= een nòg belabberder parkeersituatie in onze
woonomgeving.

Dan is er nog het punt dat de stem van de ondernemers om
welke reden da= ook zwaarder weegt dan de stem van de
bewoners.
Dit gaat volledig voorbij aan de zienswijze van dhr. Boom: "het
woongen=t van de bewoners is het belangrijkst bij de keuzes die
gemaakt moeten word=n t.a.v. de parkeerregulering".
Dat waren op 5 maart misschien niet zijn letterlijke woorden,
maar het w=s met stellige overtuiging de strekking van zijn
zienswijze die hij met mij=deelde op dat moment.

We hebben nog meer ideeën over hoe e.e.a. het best ingericht
zou k=nnen worden om tot een veilige en plezierige zône te
komen voor zowel r=creanten als omwonenden, maar daar is dit



emailbericht niet in eerste insta=tie voor bedoeld.

Resumé: we maken bezwaar tegen de draagvlakmeting en
komen graag m=t u in dialoog over een betere aanpak van dit
belangrijke onderwerp.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om onze
waardering uit te spr=ken over de uitvoering van de
herinrichting van het strand en het tot nu to= heringerichte deel
van de Zomerkade en Wedekuil. Het ziet er fantastisch u=t!

Met vriendelijke groet,

Zomerkade 

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden
ontleend.=Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door
het bevo=gde bestuursorgaan bindt de gemeente.

=
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Geachte heer Boom, beste Roland, 
 
Naar aanleiding van de gesprekken die =e afgelopen zaterdag gedurende het inloopmoment op de 
Zomerkade hadden, willen we, namens de VVE Zomerkade/Spui (Zomerkade 2-96 en Spui 42-48), =e 
zienswijze van het bestuur van die VVE aan u voorleggen.  
We hebben in de loop der tijd vele gesprekken met bewoners van ons complex en andere 
omwonenden gevoerd. Aan de hand hiervan =ebben we goed inzicht gekregen in de belangrijkste 
punten van zorg die =nder de bewoners leven. 
We willen u daarom graag =e optie waarvan wij denken dat die recht doet aan die 
gemeenschappelijke punten van zorg, maar waarmee ons inziens tevens alle =oelen zo goed mogelijk 
gehaald worden, aan u voorleggen. 
Deze punten betreffen voornamelijk de parkeersituatie en de veiligheid of in ieder geval het 
veiligheidsgevoel. 
 
Ten aanzien van de paarkeersituatie willen we =e volgende set maatregelen voorleggen:  
- =arkeren boven langs de Zomerkade 24/7 alléén voor vergunning- =q ontheffingshouders; 
- Maximaal twee ontheffingen =er adres van direct aanwonenden, met kentekenvermelding aan te 
vragen =ij de Gemeente; 
- Parkeren op de parkeerplaats =nderlangs de Zomerkade aan het strand: tussen 09:00 en 19:00 uur 
blauwe =ône met maximaal 2,5 uren parkeerduur, ontheffingshouders vrij =arkeren. 
- Parkeren op de huidige en nog te =ealiseren parkeerterreinen tussen de Zuiderzee en het strand: vrij 
=arkeren, max parkeerhoogte 2,20 meter, met op de meest noordoostelijke =unt een soort 'kiss-and-
ride' gelegenheid. 
Heldere, =ndubbelzinnige, niet mis te verstane bewijzering is natuurlijk =ruciaal! (mogelijke 
voorbeelden zoals eerder door één van de =estuursleden ingezonden in bijlagen) 
 
Ons inziens worden middels deze set =aatregelen alle belangrijke doelen gehaald, namelijk: 
- =o weinig mogelijk rijbewegingen van motorvoertuigen op de =omerkade. 
- Een goede parkeersituatie voor =mwonenden, óók -of juist- op drukke stranddagen. 
- Een goede 'bezoekregeling' voor de aan de Zomerkade gelegen =oreca is geborgd. 
 
Handhaving van bovenstaande is natuurlijk ook een cruciaal =andachtspunt. 
Fysieke handhaving is arbeidsintensief. De =emeente zou ter ondersteuning van die fysieke 
handhaving echter kunnen =enken aan een investering in technische hulmiddelen. 
Er =ijn diverse mogelijkheden denkbaar: 
- Vaste ANPR =pstelling op cruciale plaatsen waar kentekens van in- en uitgaande =oertuigen worden 
gelezen, met daarachter een alarmering naar de =ienstdoende BOA's wanneer parkeertermijnen lijken 
te worden =verschreden. Na alarmering kunnen zij vervolgens een fysieke controle =itvoeren. Op 
deze manier wordt hun inzet vele malen efficiënter en =e 'pakkans' ook vele malen verhoogd. 
- Mobiele ANPR op =otorvoertuig of fiets waarmee op een zeer snelle manier en met veel =rotere 
regelmaat veel grotere gebieden kunnen worden gecontroleerd. =eze mobiele technische 
hulpmiddelen kunnen in alle gebieden binnen =e gemeente waar parkeermaatregelen gelden worden 
ingezet. 
De investeringen verdienen zichzelf waarschijnlijk in korte =ijd terug, dragen bij aan verhoging van de 
geloofwaardigheid van de =OA's en verhogen de effectiviteit van de her en der gestelde =egels. 
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Een =elkom bij-effect van de ANPR-camera's is dat het voor 'hangjongeren' =die lang niet altijd 
'jongeren' meer zijn) veel minder aantrekkelijk =ordt om zich op die plekken (meestal zeer hinderlijk 
voor omwonenden en =ndere aanwezigen) op te houden.  
Alleen al de =anwezigheid van die camera's met daarbij de mededeling dat kentekens =an voertuigen 
worden gelezen voor handhavingsdoeleinden zal een =fschrikkende werking hebben, zelfs wanneer er 
op de achtergrond niet =ens een historische database van kentekens wordt aangelegd, langer dan 
=uur voor handhaving noodzakelijk is. (NB: dit hoeft natuurlijk niet =xpliciet met het publiek gedeeld te 
worden) 
 
Natuurlijk immer bereid om e.e.a. nog =ens nader door te spreken of toe te lichten verblijf ik, 
 
Namens =VE-Zomerkade/Spui, 

Zomerkade           =nbsp;   Zomerkade 
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Dag , 
 
Mooi dat jullie dan kunnen. Mijn telefoonnummer is
Je mag mij gewoon een app sturen.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Albert Hoogenkamp – Projectleider - beleidsmedewerker |Team Wijkbeheer & Service | Gemeente Huizen | 
Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T 035 528 16 22 | 
 
 
 
Van:
Verzonden: woensdag 1 september 2021 10:20 
Aan: Hoogenkamp, Albert < > 
Onderwerp: Re: probleem parkeerplaatsen vve Zomerkade-Spui 
 
Goedemorgen Albert, 
Zoals reeds eerder meegedeeld is 28 september akkoord! 
Wij overleggen nog even waar we afspreken.  
Heb je voor mij ook je 06 nummer? 
Namens het vve bestuur Zomerkade-Spui.  
Mvg, 

 
 

Op 26 aug. 2021 om 11:53 heeft Hoogenkamp, Albert < > het 
volgende geschreven: 

  
Dag , 
  
Bedankt voor je reactie. Inmiddels hebben we het nodige voorbereid en verwachten we in 
oktober met de bewoners het plan te kunnen bespreken. Ik maak graag een afspraak met 
jullie om het geheel door te kunnen spreken vooraf. Eerst willen we er intern nog naar gaan 
kijken. De bedoeling is wel dat we de maatregelen in laten gaan vanaf april of mei volgend 
jaar. Komt het uit op 28 september om 13.00 bij jullie langs kom? 
 

Met vriendelijke groet, 
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Albert Hoogenkamp – Projectleider - beleidsmedewerker |Team Wijkbeheer & Service | Gemeente Huizen | 
Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T 035 528 16 22 |  www.huizen.nl  
  
  
  
Van: >  
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 14:43 
Aan: Hoogenkamp, Albert < > 
CC: Boom, Roland >; Vve

Onderwerp: probleem parkeerplaatsen vve Zomerkade-Spui 
  
Geachte heer Hoogenkamp, 
Hoe staan de zaken er nu voor betreffende het parkeerprobleem Zomerkade 2-96?  
De aanvang van start van aanpak van de Zomerkade is uitgesteld naar november-december 
2021 hebben wij vernomen. 
De maatregelen ( blauwzone, betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders) van 
het parkeerprobleem zou voor de start van het plan Zomerkade plaats vinden! 
Graag met spoed een reactie van u. 
  
Namens het VvE bestuur Zomerkade-Spui, Zomerkade-Spui 2-96 Spui 42-48. 
Vriendelijke groet, 

  
  

Vriendelijke groet, 

  
  
  
Geachte heer Hoogenkamp(beste Albert), 
 
Zijn de uitkomsten van het parkeer onderzoek al bekend? Ik zou zeggen komt u maar eens 
kijken, het is een groot probleem het parkeren hier rondom ons complex met 52 
appartementen, daar is geen onderzoek voor nodig denken wij.  
  
Het wordt met de dag erger het parkeer probleem, regelmatig zijn onze parkeerplaatsen 
rondom ons complex volledig bezet. 
Graag ontvangen wij met spoed antwoord op onze verzoeken om rondom ons complex 
parkeren voor vergunninghouders te realiseren dan zijn wij de bewoners van de 52 
appartementen van de parkeerproblemen af! 
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Vertrouwende op een vlotte en correcte afhandeling! 
Namens het VvE bestuur Zomerkade-Spui, Zomerkade-Spui 2-96 Spui 42-48. 
Vriendelijke groet, 

  
  
  
Op 23 apr. 2021, om 12:48 heeft Hoogenkamp, Albert < > het 
volgende geschreven: 
  
Beste  
  
We zijn bezig met een parkeeronderzoek. De uitkomsten daar van verwacht ik in de tweede 
week van mei. Ik plan daarna graag een afspraak met jullie in. 
  
Wordt dus vervolgd! 
Met vriendelijke groet, 
<image001.png> 
Albert Hoogenkamp – Projectleider - beleidsmedewerker |Team Wijkbeheer & Service | Gemeente Huizen | 
Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T 035 528 16 22 |  www.huizen.nl 
  
  
  
  
  
Van:  
Verzonden: donderdag 22 april 2021 14:40 
Aan: Hoogenkamp, Albert < > 
CC: Vve 
Onderwerp: parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan te wijzen  
  
Geachte heer Hoogenkamp, 
  
Wij (het VvE bestuur)krijgen steeds meer klachten over het parkeer probleem. 
Heeft u al oplossingen bedacht, bewoners vragen ook om eventueel koop van een 
parkeerplek, maar ons lijkt het beste parkeren voor vergunninghouders,bewoners. 
Graag horen wij van u, wat de mogelijkheden zijn. 
Namens het VvE bestuur Zomerkade-Spui 2-96 Spui 42-48. 
  
Vriendelijke groet, 

  
  
Op 18 feb. 2021, om 15:16 heeft > het 
volgende geschreven: 
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Dag Allen, 
Inmiddels bericht van wethouder Boom en de heer Hoogenkamp projectmanager van de 
gemeente Huizen  voor een overleg 11 maart. 
  
Vriendelijke groet, 

 
  
  
  
 
Begin doorgestuurd bericht: 

  
Van: bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@huizen.nl> 
Onderwerp: Mogelijkheid om parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan te 
wijzen (vervolgafspraak) 
Datum: 18 februari 2021 12:16:46 CET 
Aan: "Boom, Roland" < >, "Hoogenkamp, Albert" 
< >, > 
  
18/02/21 AM 
Def  
  
Deelnemers: 
Wethouder Roland Boom 
Dhr Albert Hoogenkamp 
Dhr 
  
___________________________________________________________________________
_____ 

Microsoft Teams-vergadering 
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2021 verzonden gemeente 

Geachte heren wethouder Boom en beleidsmedewerker Remco 
Castelein 
 
Het volgende, probleem rondom ons complex vve Zomerkade-Spui 2-96 
het tekort aan Parkeerplaatsen.  
 
De oplossing is parkeren voor vergunninghouders rondom ons complex 
en het woonplezier blijft behouden! 
 
Reeds vaak besproken met verschillende ambtenaren en bij de 
bijeenkomsten van OKRA met de heren, Bekkum, Luizink,/vd Hulst en 
Vriezekolk. Ook zijn er door de gemeente in overleg met de heer 
Vriezekolk extra parkeerborden aangebracht met verwijzing naar het 
strand, maar dit heeft totaal geen effect en attentie waarden. 
De bezoekers naar het strand parkeren met regelmaat direct rondom ons 
complex.  
Ook automobilisten met fietsenrekken parkeren altijd direct voor/rondom 
ons complex, met het gevolg volle parkeerplaatsen. 
Wij hebben steeds eerder aangegeven dat er nu al een groot tekort aan 
parkeerplaatsen is. 
  
Wij het bestuur vve zomerkade spui zou graag zien dat er rondom ons 
complex, parkeren voor vergunninghouders gerealiseerd gaat worden, 
gezien de krapte aan parkeerplaatsen en daardoor de toename en 
aanvragen van invalide parkeerplaatsen en de upgrade van de 
Zomerkade. 
 
In veel badplaatsen in Nederland is dat ook het geval, zo ok in onze 
gemeente en in de gemeente Hilversum zijn parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders ook. 
 
Verder worden de parkeerplaatsen aan de Zomerkade verminderd bij 
realisatie van het nieuwe Orkaplan en krijgen wij nog meer overlast, 
meer parkeerders en klachten van bewoners, de parkeerplaatsen zijn 
dikwijls nu al vol en moeten de bewoners 100 meter met de 
boodschappen sjouwen wat voor veel senioren/bewoners een probleem 
is.  
En vragen zij een Inavalideparkeerplaats aan met het gevolg dat er 
rondom ons complex nog meer invalide parkeerplaatsen worden 
aangevraagd.  
Onlangs was er in de media nog een programma aan gewijd aan dit 
probleem, dat was in Rotterdam. Bij ons complex zijn ook meerdere 
invalideplaatsen waarbij je je afvraagd is dit terecht, wij zijn geen dokter 



2021 verzonden gemeente 

maar, De mensen met een Invalideplaats lopen regelmatig/dagelijks  
ongeveer 3 km. Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een 
invalide P plaats? In de gemeente Hilversum is het zo dat er een 
aanvrager voor een invalideplaats in aanmerking wil komen in een 
invalidewagen moet rijden. Ook bij de bezwaar en beroeps commissie. 
 
Vertrouwende dat u ons verzoek kunt inwilligen, zodat het woonplezier 
blijft! 
 



Verzonde in begin 2020 

Aan de gemeente huizen 
t.a.v wethouder verkeer de heer R.G. Boom 
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN 
E-mail: gemeente@huizen.nl 

Betreft: probleem te hard rijden en een parkeer probleem Zomerkade 2-96 

Geachte heer Boom, 
Allereerst willen wij u complimenteren met het nieuwe plan van de kustvisie die 
binnenkort zal aanvangen in 1e fase. 

Het is wel zo dat het plan nog meer bezoekers zal aantrekken en de problemen van het 
harde rijden en de parkeerproblemen zullen toenemen! 
Wij willen daarom het volgende onder uw aandacht brengen. 
Wij wonen op de Zomerkade 2-96 VvE Zomerkade-Spui en ondervinden nu al veel last 
van het te harde rijden in onze straat en het gevaar daarvan voor spelende kinderen die 
hier regelmatig op straat lopen en of moeten oversteken! Ook is het parkeren voor en 
rondom ons complex voor bewoners vaak een probleem, omdat de strandbezoekers al 
direct rondom ons complex parkeren en zij vragen ook regelmatig aan ons is het hier 
vrij parkeren. 
Op de bijeenkomsten voor de kustvisie heb ik dit meerdere malen aangekaart. 

Wij zien dan ook graag dat u van onze straat een woonerf maakt, stapvoets rijden, zodat 
de voetgangers en spelende kinderen voorrang hebben/krijgen, mede ook ivm de 
uitbreiding van de terrassen voor de horeca verderop de Zomerkade is dat veel veiliger. 
Ook zijn wij er een voorstander van om rondom ons complex, zoals in vele gemeenten in 
Nederland een parkeerzone voor bewoners te realiseren, zodat dit probleem ook 
opgelost zal zijn. 

Vertrouwende op een spoedige oplossing en een reactie van u. 

Met vriendelijke groet, 
Voorzitter VvE Zomerkade-Spui  Zomerkade 2-96 en Spui 42-48 
geanonimiseerd 
Zomerkade 4 
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Gemeente* Huizen 

INT 
Voorstel aan college B&W van Huizen 

Registratiedatum. 

1 4 JAN. 2015 
— ? 

B & W 
procedure 

Dir. Secr. w w w w 
Registratiedatum. 

1 4 JAN. 2015 
— ? Con fo rm 

-Onderwerp: Kustzone Huizen 
Behande len 

-

1. Kennis nemen van de enquête van het burgerpanel. 
2. Instemmen met het voorgestelde plan van aanpak kustzone Huizen. 

Bes l i s s i ngsda tum: \ 8 FEB. 2015 

Openbaar : J a - passief RIS: Ja Fk: : row/ow/ws; row/ow/cw; mz /mo; row/omg/brasser; 
row/omg/detering; row/omg/weyland: row/omg/vannoord; 

' " '•' \ J. 1 AM 
Auteur D. den Tenter Port. Houder 

Verbeek 
Commiss iebehande l i ng Raadsbehande l ing 1 * ' ^ , " ' 

Datum 15 december 2014 

Port. Houder 
Verbeek 

Commiss iebehande l i ng Raadsbehande l ing 1 * ' ^ , " ' 

A fde l ing R OW/O M G Behande laar 
DdT 

Commiss iebehande l i ng Raadsbehande l ing 1 * ' ^ , " ' 

Gehe ime bi j lagen aanwez ig : Nee Vert: 

A k k o o r d 
team(project) leider: 

Akkoopcf 
afdeHngsnoofd J 

Mede geadv iseerd door: A k k o o r d 
team(project) leider: 

Akkoopcf 
afdeHngsnoofd J Paraaf af r 

Zie voor nota. vervolgvel 15-12-2014/Collegevoorstel kustzone 15-12-2014.doc 

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd

TROUWM
Text Box

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd



Gemeente J i m Huizen 

Toelichting: 

Aanleiding 
In juni 2013 heeft het vorige college en daarna de raadscommissie ingestemd met de nota 'voortgang 
visiedocument kustzone'. 
In februari- maart 2014 is door het bureau Research 2Elvolve het burgerpanel geraadpleegd. De 
resultaten van dit onderzoek zijn door middel van een samenvatting opgenomen in dit voorstel. 

Het Collegeakkoord "Aan de wind" 
In het collegeakkoord van 7 mei 2014 staat benoemd wat het college graag wil bereiken in de deze 
raadsperiode. 

Een goede fietsinfrastructuur en een verbetering van de verkeersveiligheid voor de 
kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers-voetgangers) wordt hierin benoemd. Ook wordt 
er een doorgaande fietsroute gerealiseerd die recht doet aan toeristische trekpleisters in 
Huizen, zijnde de oude haven en het oude dorp. 
Er wordt ruimte gecreëerd voor kwalitatief hoogwaardige strandpaviljoens ten behoeve 
van gevestigde ondernemers. 
De bebouwing van de volkstuinen is niet aan de orde. 
Het uitzicht over het water mag niet worden aangetast. 

Kaders 
Om tot een werkbare uitvoering van de 'voortgang visiedocument kustzone' te komen is in dit voorstel 
een plan van aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt. Het idee behelst een projectmatige manier van 
aanpak waarbij maatwerk per project kan worden geleverd. Door deze manier van aanpak kunnen de 
verschillende projecten gefaseerd worden uitgevoerd. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de 
projecten die niet ter discussie staan kunnen worden uitgevoerd zonder vertraging van de meer 
discutabele projecten. 

Argumentatie 
Om tot een projectmatige uitwerking te komen, zonder versnippering in de hand te werken, is er eerst 
een visie geformuleerd over het verbindend element van de kustzone. 
De continuïteit van de fiets- wandelroute als verbindende element tussen de verschillende gebieden is 
de drager van de visie. Dit betekent dat de route gua verschijningsvorm wisselt. Het gaat telkens om 
een ontmoeting met het omliggende landschap met als oriëntatiepunt het Gooimeer. De route is geen 
autonoom object zoals een snelweg maar is onderdeel van de verschillende landschappen. De 
continue nabijheid van het water en de wisselende relatie die het landschap aangaat vormen de basis 
voor de uitwerking. 

Na bestudering van het visiedocument en de collegevoorstellen zijn er een 11-tal projecten te 
benoemen die gerelateerd kunnen worden aan de kustzone. Op de volgende bladzijde staat een 
afbeelding met daarop de locatie van de verschillende projecten. 

Zie voor nota: vervolgvel 15-12-2014/Collegevoorstel kustzone 15-12-2014.doc 
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WOLESKAMER OUOE HAVEN R JACHTHAVEN 
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GOOERHOOFD STRAND ZOMERKADE AANLOOPHAVEN GOOIEREDiJKPARK VOLKSTUHEN ÏFII A 
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1. 7. 8. 9. 

> 

10. 11. 

1. Fietspad Wolfskamer. 
2. Fietspad Nautisch kwartier. 
3. Verbinding Nautisch kwartier - strand. 
4. Een kleine trekkerscamping op de landtong voorbij hotel Newport. 
5. Fietsvoorziening omgeving jachthaven. 
6 Fietsroute Zomerkade - recreatiegebied Gooierhoofd. 
7. Een diepe zwem- en duikplek in het Gooimeer. 
8. Eén of meer extra horecavoorzieningen. (strandpaviljoen) 
9. Herinrichting Zomerkade . 
10. Gooierdijkpark. 
11. Fietspad Beauvoirlaan - gemeentegrens Blaricum. 

Het voorstel is om per project een nadere uitwerking te maken Hierbij wordt het bestaand beleid van 
de Provincie en de gemeente meegenomen en zoveel mogelijk geïntegreerd. Onderdelen hierbij zijn 
o.a. de structuurvisie, de fietsnota en het thema duurzaamheid. De planvorming wordt in overleg met 
de gemeente Blaricum verder ontwikkeld. 

Bestaand beleid 

Het groter perspectief, de Zuiderzeeroute 
De doorgaande fietsroute door Huizen, ook wel 
Zuiderzeeroute genoemd, is een lange-
afstandsfietsroute rond de voormalige Zuiderzee. De 
route is ongeveer 400 kilometer lang. 
De fietsroute loopt door de provincies Noord-Holland, 
Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrechten Noord-
Holland en door steden als Amsterdam, Hoorn, 
Enkhuizen. Kampen. Huizen en Harderwijk. 
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Historie 
Na de bouw van de Afsluitdijk in 1932, werden de 
Zuiderzee en de Waddenzee van elkaar gescheiden: 
het IJsselmeer ontstond. Bij de inpoldering van 
zuidelijk Flevoland ontstond het Gooimeer. Het 
Gooimeer is een 2670 ha groot randmeer. 

Na inpoldering van de Zuiderzee verandert de 
ontwikkelingsstructuur van Huizen. Naast 
ontwikkeling op het hoge gedeelte is het nu ook 
mogelijk om op het lage gedeelte te ontwikkelen. Op 
de afbeelding hiernaast is deze ontwikkeling 
weergegeven. 

14 d e eeuw 

woeste Huizereng 
gronden 

laagland Zuiderzee 

na 1910 

Coöperatie Gastvrije Randmeren 
De gemeente Huizen neemt deel aan de Coöperatie ^ r ' w 
Gastvrije Randmeren. Gastvrije Randmeren heeft als — • • 
doel de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied w o e s , e Huizereng laagland Zuiderzee 

gronden 

Randmeren te verhogen en de robuustheid van het 
gebied te versterken. Het werkgebied van de 
coöperatie Gastvrije Randmeren strekt zich uit van 
Hollandse Brug tot Ketelbrug, een langgerekte 
merenreeks van ruim tachtig kilometer. n a 1945 

Beheer van water Randmeren 

Het water- en vaarwegbeheer zijn in handen van 
Rijkswaterstaat. Het regionale waterbeheer is de 
verantwoordelijkheid van waterschappen. Het 
recreatief beheer van wateren als de Randmeren is 
wettelijk niet geregeld. 

woeste Huizereng laagland Gooimeer 
gronden 

Recreatief beheer van de Randmeren 
Omdat een aantrekkelijk ingericht en goed onderhouden gebied een gezamenlijk belang is, pakken de 
randmeergemeenten via de coöperatie Gastvrije Randmeren het recreatief beheer gezamenlijk op. 
Voordeel van een coöperatieve vereniging is dat ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld de 
watersportsector, op den duur in kunnen stappen. Op die manier kan een publiek-private 
samenwerking ontstaan met als gezamenlijk doel het versterken van de Randmeren. 

Het verbeteren van de waterkwaliteit van het Gooimeer is essentieel, zodat het recreatieve gebruik 
van het water niet langer gehinderd wordt door blauwalg. De ecologie herstelt zich langzaam. Door 
minder fosfaten en meer laagblijvende beplanting als kranswier. 

Zie voor nota: vervolgvel 15-12-2014/Collegevoorstel kustzone 15-12-2014.doc 
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Provincie 
Quick scan wandelpaden Gooi en Vechtstreek 
De Zuiderzeeroute maakt onderdeel uit van het provinciale netwerk van wandelpaden. De 
onderstaande afbeelding geeft een uitsnede voorontwerp wandelnetwerk Gooi & Vechtstreek. 
In de quickscan van de provincie zijn een aantal knelpunten in de wandelroutes beschreven. 
Voor de gemeente Huizen is de oeververbinding in het nautisch kwartier als knelpunt benoemd. 
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Structuurvisie Huizen 'Haven van 't Gooi' (november 2011) 
De structuurvisie zal gedurende de komende twintig jaar het beleid van de gemeente gaan 
bepalen Het zal richting geven aan toekomstige ontwikkelingen in Huizen. De structuurvisie zal 
dienen als vertrekpunt voor de afweging bij elke beslissing over concrete ruimtelijke invullingen. 
De visie is het wensbeeld op hoofdlijnen. De beschreven hoofdlijn is richtinggevend, de uitwerking 
van deze hoofdlijn kan -binnen de visie- op verschillende manieren plaatsvinden. Deze tweedeling 
zorgt er voor dat de essentie van de visie gedurende lange tijd stabiel is en dat er tegelijkertijd in 
de uitwerking flexibiliteit mogelijk is. 
De visie heeft een lange looptijd. Dat betekent dat de beschreven onderdelen niet allemaal morgen 
gerealiseerd hoeven te (kunnen) worden. Met een aantal onderdelen kan morgen begonnen 
worden, een aantal andere onderdelen is op korte termijn niet haalbaar maar bevat het streefdoel 
voor de langere termijn. 

In de structuurvisie worden de hoofdstructuur en de ruimtelijke kwaliteiten van Huizen beschreven. 
Huizen onderscheidt zich van de rest van de steden en dorpen in het Gooi door haar positie direct aan 
het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de aanwezigheid van de kustzone met onder andere 
de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. De zone met de Oude Haven en het 
Nautisch Kwartier heeft zowel in aanwezigheid als in verschijningsvorm veel ruimtelijke kwaliteit. Een 
knelpunt in de hoofdstructuur is het ontbreken van een verbinding tussen de Oude Haven en de 
kustzone. 
Daarnaast kan Huizen een aantal kansen benutten die zich aandienen. Naast het op de kaart zetten 
van Huizen als toeristisch gebied kan het woon- en leefklimaat binnen de bestaande wijken door een 
kwaliteitsimpuls worden versterkt. Door de routing en uitstraling van functionele wandel- en fietsroute 
langs de kustzone te verbeteren kan een kwaliteitsslag gemaakt worden 
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Kustzone 

Gooimeer 

kustzone natuurlijke karakter 

kustzone toeristisch-recreatie 

kustzone extensieve recreatie 

natura 2000 gebied 

verbinding ecologische stapstenen 

langzaamverkeer routes 

verbinding nautisch kwartier - strand 

Bos en hei 

bos- en heidegebied 

ecologische verbindingszone 

lanen 

Huizen is de kustplaats van het Gooi 
Huizen profileert zich als haven van het Gooi. In de Toekomstvisie is aangegeven dat Huizen een 
levendig dorp aan het water wil zijn. Daarvoor is een goed functionerende kustzone van groot belang. 
De kustzone moet een openbare plek voor alle Huizers zijn en voldoende recreatieve mogelijkheden 
bieden. 

De kustzone van Huizen bestaat uit drie delen. Ten westen van de haven bestaat het Gooimeer uit 
Natura2000 gebied, de kustzone heeft hier een natuurlijk karakter. Het gebied met de haven en het 
strand vormt een toeristisch-recreatief zwaartepunt. De kustzone ten oosten van de aanloophaven 
heeft een prettige mix van wonen en groen met extensieve recreatie langs de route. Dit gebied bevat 
een opeenvolging van het Gooierdijkpark, volkstuinen en het Vierde Kwadrant. 
Om de kustzone zowel ecologisch als recreatief tot een goed functionerend en samenhangend gebied 
te maken, zijn twee verbindingen nodig. In het water worden in samenhang met de gewenste 
recreatieve ontwikkeling ecologische stapstenen gerealiseerd. Hierdoor worden de Natura2000 
gebieden ten westen van de haven en ten oosten van de A27 beter met elkaar verbonden. In verband 
met de gewenste recreatieve ontwikkeling is het van belang om de afstand van de ecologische 
stapstenen tot de kust nader te onderzoeken. Op het land vormen een herkenbare langzaam 
verkeersroute en een samenhangende inrichting van de openbare ruimte de verbindende lijn in de 
gehele kustzone. Daarbij is extra aandacht nodig voor de momenteel ontbrekende schakel tussen het 
Nautisch Kwartier en de kustzone ten oosten daarvan. 
In het gebied met de haven en het strand wordt de recreatie versterkt door het opwaarderen van 
de bestaande voorzieningen en het toevoegen van aanvullende toeristisch-recreatieve functies. 
In het gebied ten oosten van de aanloophaven kunnen meer kleinschalige recreatieve voorzieningen 
langs de route worden toegevoegd. 

Zie voor nota: vervolgvel 15-12-2014/Collegevoorstel kustzone 15-12-2014.doc 
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Studie beeldkwaliteit 
Het is belangrijk dat Huizen ook vanaf het water de uitstraling heeft van een levendige 'haven van het 
Gooi ' . Daarvoor wordt er een ruimtelijke studie gedaan naar het zicht op Huizen. Vanuit verschillende 
locaties: vanaf het water, de Flevopolder en de Kil. De bevindingen van deze studie kunnen 
er, in combinatie met de in de structuurvisie voorgestelde ingrepen, voor zorgen dat Huizen een 
duidelijk waterfront krijgt en zich ook vanaf het water als levendige 'haven van het Gooi ' kan profileren. 

Fietsnota 2013 
"Huizen rolt de rode loper uit 
In de fietsnota staat het beleid ten aanzien van fietsverkeer en het fietsnetwerk beschreven. De 
Zuiderzeeroute is onderdeel van het recreatief fietsnetwerk. Een deel van de route gaat ook over het 
reguliere fietsnetwerk. Relevant voor de uitwerking zijn drie benoemde knelpunten; 

12. Stroomlijnen fietsverbinding tussen Vecht en Gooimeer; 
13. Ontbrekende schakel ter hoogte van de haven van Huizen, in de recreatieve route langs het 
Gooimeer; 
15. Ontsluiting Gooise Zomerkade vanaf Middelgronden. 

De hierboven genoemde knelpunten worden in de verschillende projecten ondergebracht. 
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Uitvoerinq en evaluatie 
Het vorige college heeft uitgesproken geen noodzaak te zien om woningen toe te voegen in het 
gebied Dat betekent dat er op dit moment geen financiële middelen, anders dan voor regulier 
onderhoud, voor de kustzone beschikbaar zijn. 
Bij de uitwerking van de plannen willen we per onderdeel een kostenraming maken en daarna 
daarvoor een financiële dekking zoeken. Op deze manier kan het plan in fases worden uitgevoerd 
Ook kan de reserve stedelijke vernieuwing misschien een bijdrage leveren. 

Reserve stedelijke vernieuwing 
Een van de doelen van de reserve stedelijke vernieuwing is met ingang van 2012 het financieren van 
maatregelen en projecten uit de structuurvisie. Mutatie: projecten in het kader van de stedelijke 
vernieuwing komen t.l.v de reserve Specifieke :woninggerelateerde verkoopopbrengsten, afdracht 
overwinst bij verkoop woningen en compensatiegelden voor het onttrekken van woningen aan de 
woningvoorraad, worden toegevoegd aan de reserve. Opbrengsten die niet kunnen worden 
gecategoriseerd als een woninggerelateerde opbrengst worden ten gunste gebracht van het 
begrotingsresultaat. Voor de bekostiging van maatregelen uit de structuurvisie kan ook een beroep 
worden gedaan op de reserve stedelijke vernieuwing. Bij de uitwerking van de structuurvisie zullen 
concrete projecten worden aangedragen de komende jaren. In 2014/2015 zullen voor projecten in de 
kustzone uitvoeringsplannen worden gemaakt. Op dat moment kan beoordeeld en besloten worden of 
en voor welk bedrag middelen uit de reserve stedelijke vernieuwing kunnen worden benut. 

Daarnaast valt ook te denken aan budgetten van civiele techniek voor groot onderhoud en 
fietsmaatregelen. 

Bij concrete uitwerking kan ook nog subsidie bij de Provincie worden aangevraagd 

Bijlagen 

[vul in voor zover van toepassing] 

Omgeving 
Beleid, 

D. den Tenter 
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Communicatie 
Voor de verbetering van de kustzone is naast een visie ook een breed maatschappelijk draagvlak 
nodig en belangrijk. 
Om dit te bereiken is de volgende strategie bedacht. De kustvisie omvat een groot aantal 
verschillende projecten. Het gevaar bestaat dat als er over een groot aantal projecten consensus is 
deze niet worden uitgevoerd omdat over een aantal projecten nog geen consensus is. Hierdoor treedt 
onnodige vertraging op. Om dit te voorkomen is het voorstel om van groot naar klein te werken. Eerst 
in een plan van aanpak de hoofdlijnen vaststellen en de verschillende projecten benoemen. 
Vervolgens projectgewijs de projecten verder uit te werken. Per project is er participatie door 
betrokken inwoners, stichtingen en verenigingen mogelijk. 
De volgende partijen worden, indien belanghebbend, bij de uitwerking betrokken: 
De Fietsersbond, Ondernemers zomerkade - Nautisch kwartier, Vereniging van eigenaren boulevard 
Huizen, Stichting Huizer Botter, Stichting Jachthaven Huizen, Zeilschool Schra, 
Gemeente Blaricum, Vereniging behoud Gooimeer, Watersportvereniging A V O H (Activiteiten 
Vereninging Oude Haven). 

Burgerpanel 
In februari- maart 2014 is door het bureau Research 2Elvolve het burgerpanel geraadpleegd. 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het onderzoek. 

Vier op de tien inwoners bezoekt regelmatig tot vaak de kust van het Gooimeer. 
Het merendeel van de bezoekers gaat meestal fietsend of lopend naar het Gooimeer. 
Een kwart van de bezoekers gaat met de auto. 
Zeven op de tien bezoekers is tevreden over het parkeren. 
Ruim de helft van de bezoekers is tevreden over het strand en de veiligheid in het water. 
Het zwemwater krijgt een lagere waardering, vijf op de tien inwoners is hier ontevreden 
over. 
Ook over de toiletten en douches is men iets minder tevreden. 
Ruim de helft van de bezoekers is tevreden over de horeca en de mogelijkheden om 
watersporten te beoefenen. 
Over de speel en recreatiemogelijkheden voor kinderen is men gematigd tevreden. 
Acht op de tien inwoners vindt het een goed idee om de kust van het Gooimeer 
aantrekkelijker te maken. 
De meerderheid van de inwoners vindt het belangrijk dat bij aanpassingen van het 
kustgebied er rekening gehouden wordt met zowel senioren, kleine kinderen als jongeren. 
Zes op de tien inwoners vindt het belangrijk dat de kust van het Gooimeer een 
aantrekkingskracht heeft voor mensen buiten Huizen. 

Vanuit het burgerpanel worden de volgende drie belangrijkste maatregelingen om de kust van het 
Gooimeer te verbeteren benoemd. 

Doortrekken van de fietsroute vanaf de Zomerkade langs het strand en de ligweiden bij 
recreatiegebied Gooierhoofd. 
Een brug of pontverbinding over het havenkanaal. 
Een wandelpromenade langs de Zomerkade, één of meer extra horecavoorzieningen. 
(strandpaviljoen) 

Zie voor nota: vervolgvel 15-12-2014/Collegevoorstel kustzone 15-12-2014.doc 
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Bi j lage 1 
uizen Voorstel aan college B&W van Huizen 

Registratiedatum. 

Onderwerp: visiedocument kustzone 

B&W 
procedure Dir. Secr. B w w w 

Conform 

Behandelen 

Advies 
1. 

3. 
4. 
5. 

Voorlopig instemmen met de visie op de kustzone en het Oude HavaófgebiedKzoals in deze nota beschreven 
en op de tekeningen is aangegeven, waarbij de doorgaande fietsroute met een verbinding over het 
havenkanaal en de doorgaande boulevard (ook als drager voor allerlei bebouwing als strandpaviljoens) de 
belangrijkste onderdelen zijn. 
Uw voorlopige standpunt bepalen over belangrijke onderdelen die aan de basisopzet van de kustzone zijn 
toe te voegen als 
• Een voetgangersbrug over het havenkanaal 
• Het binnenmeer 
• Meer ontwikkelingsmogelijkheden bij zeilschool Schra 
Een voorlopig besluit nemen over de noodzaak om al dan niet woningen toe te voegen aan de kustzone. 
Het visiedocument ter consultatie voorleggen aan de commissie R W M . 
Na de behandeling in de cie RWM de visie op de kustzone verder laten uitwerken en uitrekenen en bij de 
uitwerking ook belanghebbenden betrekken. 

Beslissingsdatum: 2 6 JUNI 2012 
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1. Voorlopig instemmen met de visie op de kustzone en het Oude 
Havengebied zoals in deze nota beschreven en op de tekeningen 
is aangegeven, waarbij de doorgaande fietsroute met een 
verbinding over het havenkanaal en de doorgaande boulevard 
(ook als drager voor allerlei bebouwing als strandpaviljoens) de 
belangrijkste onderdelen zijn. 

2. Uw voorlopige standpunt bepalen over belangrijke onderdelen die 
aan de basisopzet van de kustzone zijn toe te voegen als. 
- een voetgangersbrug over het havenkanaal; 
- het binnenmeer; 
- meer ontwikkelingsmogelijkheden bij zeilschool Schra. 

3. Een voorlopig besluit nemen over de noodzaak om al dan niet 
woningen toe te voegen aan de kustzone. 

4. Het visiedocument ter consultatie voorleggen aan de commissie 
RWM. 

5. Na de behandeling in de cie RWM de visie op de kustzone verder 
laten uitwerken en uitrekenen en bij de uitwerking ook belang
hebbenden betrekken. 

Het college neemt met instemming kennis van het visiedocument. 
Besloten wordt tevens dat daar waar voetgangersbrug wordt 
vermeld "verbinding" moet worden genoteerd en met die aan
passing wordt de behoefte hieraan onderschreven. 
Verder is het college voorstander van een binnenmeer met open 
verbinding en van beperkte ontwikkelingsmogelijkheden zoals 
beschreven in de nota voor de zeilschool. Het college ziet geen 
noodzaak woningen toe te voegen in het gebied. 
Voor het overige wordt, conform het advies, voorlopig inge
stemd met het document. 
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Toel icht ing: 
Aanleiding 
In het collegeprogramma 2010 - 2014 is voor wat betreft de kustzone ondermeer het volgende 
opgenomen: In vervolg op de ontwikkeling van Huizen als de Haven van het Gooi moeten 
recreatiefuncties van het Gooimeer verder ontwikkeld te worden... 

Met wat er daarover in het collegeprogramma nog meer is aangegeven impliceert dat in elk geval een 
visie voor en uitwerking van de kustzone. Daarom is in het 'afdelingsplan omgeving 2012' het 
opstellen van een visiedocument voor de kustzone opgenomen. 

Kaders en argumentatie 
Waar gaat het o m ? 
De ambitie van Huizen om zich te onderscheiden als dé Haven van het Gooi impliceert een minstens 
regionale bekendheid. Daarop is de ruimtelijke visie voor de kustzone dan ook gebaseerd. Het 
collegeprogramma 2010 - 2014 en de gemeentelijke structuurvisie van november 2011 geven 
daarvoor het kader aan. 

In deze nota wordt ingegaan op de vraag hoe de kustzone aantrekkelijker kan worden en daarmee 
meer bekendheid kan krijgen. 
Wat betreft die bekendheid staat Huizen op achterstand t.o.v. bijvoorbeeld badplaatsen langs de 
Noordzee, immers ondanks de slogans over dé haven van het Gooi vereenzelvig je Huizen niet direct 
met strand en kust, hoogstens met (vissers)havens. 
Dat is een gegeven en behalve goede bebording en marketing is daar weinig aan te doen. 
Bekendheid moetje krijgen van mond op mondreclame en dat kan alleen maar wanneer de kust voor 
de gebruikers aantrekkelijk is en voor ondernemers mogelijkheden biedt. 
Tegelijk heeft Huizen vanaf het water wel grote bekendheid gekregen door de sfinxen. Maar dat is 
meer een bekend beeld dan dat duidelijk is dat er ook mooie stranden zijn. 

Geb iedsbepa l ing en afbakening v is ie 
Bij de ontwikkeling van Huizen als dé Haven van het Gooi gaat het zowel om de kustzone als om het 
havengebied. 
De kustzone van Huizen loopt van de gemeentegrens met Naarden tot de gemeentegrens met 
Blaricum. Daarbij onderscheiden we globaal drie gebieden: 

• Van gemeentegrens Naarden tot de punt van de pier als het gebied met het accent op de 
natuur. 

• Van de pier tot de aanloophaven als een gebied met grotendeels actieve recreatie, daarbij is 
de landtong vooral een rustgebied. Bij deze visie gaat het vooral om de centrale kustzone 
tussen de pier/havenkanaal en Schra/aanloophaven. 

• Van de aanloophaven tot de grens met Blaricum als een gebied met meer passieve recreatie. 

Het havengebied ligt tussen en achter de eerste twee gebieden en heeft vooral een noord-zuidrelatie 
via de Havenstraat met het Oude Dorp. Alleen voor het doorgaande fietsverkeer langs de kust is er 
een relatie tussen de eigenlijke kustzone en het havengebied. 
Verder zijn het afzonderlijke gebieden, zie kaart 1. 

Ana lyse 
De kustzone heeft een aantal sterke punten, en daarmee zonder meer de potentie voor een 
aantrekkelijke kustzone met regionale bekendheid, maar ook knelpunten. Het gaat er nu om die sterke 
punten uit te buiten en de minpunten te verbeteren. 
Sterke punten 

• de gehele kust is openbaar toegankelijk en er is langs de kust overal direct contact met en 
zicht op het water; 

• de baaivorm (gebogen kustlijn) waardoor je steeds dit gehele kustgedeelte ervaart; 
• door het ondiepe water is het een ideale kust voor surfers; 
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• de kust is goed bereikbaar voor autoverkeer; 
• de stranden zijn schoon en worden goed onderhouden; 
• de sfinxen zijn inmiddels hét herkenningsbeeld voor Huizen vanaf het water. 

Knelpunten 
• waterkwaliteit Gooimeer (blauwalg en waterplanten/wieren); 
• geen duidelijke doorgaande fietsroute (de route langs de kust/het strand is teveel 

onderbroken, te weinig één geheel); 
• bij de Zomerkade zijn parkeerterrein en rijbaan buffer tussen strand en 'boulevard', ook liggen 

horeca/ terrassen op het noorden; 
• gedateerde bebouwing langs Zomerkade ; 
• het jaar rond te weinig 'reuring', te saai. 

Wat is het belangrijkste? 
De maatregelen voor de kustzone moeten er op gericht zijn dat zoveel mogelijk mensen de kust 
bezoeken en ervan genieten en dat voor een zo lang mogelijk gedeelte van het jaar. 
Daarvoor moet de gemeente infrastructurele maatregelen treffen zoals schoon water en schoon 
strand, een aantrekkelijke route, goede verbindingen en voldoende parkeerplaatsen. Het moet ook 
een mooie kust zijn. Die maatregelen zijn weer aanleiding voor investeerders en horecaondernemers, 
bijvoorbeeld voor de bouw van strandpaviljoens langs de boulevard of beter gesitueerde terrassen 
(meer in de zon, bij het strand). Daarnaast moeten de bestemmingsplannen zo ruim en flexibel 
mogelijk zijn. Samengevat gaat het om: 

Duidelijke en doorgaande route langs de kust 
Betere en meer horeca (strandpaviljoens) 

Goed strand en zwemwater 
Mogelijkheden voor ondernemers 

Mooie kust (uitstraling) 

1. Plan kustzone tussen landtong en aanloophaven 
De tekening (zie kaart 2) is geen ontwerp, maar is de ruimtelijke vertaling of zo u wilt een getekend 
programma van eisen voor de kustzone, daarbij is ook het havengebied betrokken. 
De tekening geeft een maximaal of optimaal eindmodel aan, tegelijk kunnen elementen eruit na en los 
van elkaar worden ontwikkeld en moeten er misschien keuzen worden gemaakt. Wel loopt er een 
duidelijke rode draad door het plan. Die rode draad en de onderdelen worden hierna toegelicht. 

Het belangrijkste is dat de kust onderdeel wordt van een bovenlokale fietsroute langs de kust 
(Zuiderzeeroute) en ook dat het kustgedeelte voor intensieve recreatie, dus tussen hotel Newport en 
zeilschool Schra, samenhang krijgt en als één route gezien kan worden. Daarom het voorstel voor een 
doorgaande fietsroute langs de kust met een verbinding (brug/pont) over de haven. 
Daarom ook het voorstel voor één doorgaande boulevard tussen hotel en aanloophaven. 
Een boulevard om te flaneren, langs het strand en met alle mogelijkheden voor ondernemers zoals 
voor horeca en strandpaviljoens. 

Daarnaast zijn er onderdelen die aanvullend zijn en die meer of minder gemakkelijk zijn te realiseren. 
1. trekkerscamping op landtong 
2. ontwikkeling zeilschool Schra 
3. binnenmeer 
4. voetgangersbrug over havenkanaal 

Ad 1. De landtong heeft zich door de inrichting en geïsoleerde ligging ontwikkeld tot een aantrekkelijk 
rustgebied met behoorlijke natuurwaarden. De landtong is per auto niet bereikbaar en alleen maar op 
een geforceerde manier per auto bereikbaar te maken. 
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Daarom kan het gebied het beste als natuur/rustgebied gehandhaafd blijven, ook als tegenhanger van 
de drukke kust verder. 
Voor fietsers is het gebied wel toegankelijk. Een kleine trekkerscamping (alleen tenten en minimale 
voorzieningen) voor de doorgaande fietser en passanten met open of kleine boot lijkt goed te 
combineren met het verdere natuur/rustgebied. Voor de passanten moeten er dan langs de landtong 
wat ligplaatsen komen. 

Ad 2. 
Het gebied rond zeilschool Schra is al levendig, maar verdient een meer kansrijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld ook met horeca. Een probleem is de bereikbaarheid per auto. Die is nu via de 
Bovenmaten, maar dat is ingewikkeld en moeilijk te vinden. Bovendien is het niet gewenst dat dat 
autoverkeer bij de groei van de zeilschool toeneemt. 
Expansie van de zeilschool kan daarom alleen maar wanneer die voor autoverkeer vanaf de 
Westkade ontsloten wordt en de ophaalbrug daarvoor geschikt wordt gemaakt. In die situatie kan de 
ontsluiting via de Bovenmaten vervallen. 

Ad 3. 
In de structuurvisie is als een van de belangrijkste projecten het realiseren van een blauwalgvrije 
zwemgelegenheid in het Gooimeer genoemd. In het plan is, als een soort binnenmeer, tussen het 
begin van de Zomerkade en de aanloophaven zo'n binnenmeer meegenomen. Inmiddels vormt de 
overvloedige plantengroei (de wieren) in het Gooimeer minstens zo'n groot probleem als de blauwalg. 
Bovendien is een blauwalgvrij zwemgedeelte weliswaar de eerste aanleiding voor zo'n binnenmeer, 
maar zeker niet de enige reden. 
Daarom is ook niet uitgegaan van een volledig gesloten binnenmeer, maar van een binnenmeer dat in 
open verbinding staat met de rest van het Gooimeer en zo nodig is af te sluiten (van blauwalg). Het 
vaste gedeelte, dat is het gedeelte tot waar nieuw strand kan worden aangelegd, bestaat uit een dam. 
Het andere gedeelte uit bijvoorbeeld drijvende vlonders of pontons, die vlonders zijn onderling 
verbonden met bruggetjes en daaronder afsluitbaar i.v.m. de blauwalg. 
Door het binnenmeer niet direct af te sluiten bestaat er de mogelijkheid van stroming en verversing 
van water. Desondanks is het voorwaarde voor zo'n binnenmeer dat de (zwem)waterkwaliteit 
voldoende is. Dat aspect zullen we vooraf verder moeten (laten) onderzoeken. 
Zo'n af te sluiten gedeelte van het Gooimeer kan, naast het buiten houden van blauwalg, de volgende 
functies hebben: 

Rustig strand: 
Een exclusief rustig strandgedeelte tegenover de rest van de kust waar kan worden gesurft enz. 
Verlenging van de kust: 
Het strand kan voor een flink stuk verlengd worden langs de nieuwe dam tot aan de nieuwe pier. 
Aanmeren van bootjes: 
De dam kan ook gebruikt worden als aanlegplaats voor boten van passanten. Daarvoor moet vanaf de 
vaargeul naar de aanloophaven wellicht een gedeelte worden uitgebaggerd. 
Er zijn langs het Gooimeer nu weinig mogelijkheden om even bij een strand aan te leggen. 
Door deze mogelijkheid te bieden heeft Huizen een extra trekker. Het is ook goed voor de klandizie 
van de horeca langs de Zomerkade. 
Mogelijkheid voor bebouwing en rondje lopen 
Die pontons of vlonders bieden de mogelijkheid voor het bouwen van kiosken, strandpaviljoens, 
botenverhuur, terrassen op de zon enz. 
De boulevard heeft straks een begin en een eind. Door de vlonders of pontons ontstaat de 
Mogelijkheid om een rondje te maken. 

Ijsbaan 
Nu worden 's winters gedeelten van het Gooimeer langs de kust geveegd en zijn er initiatieven voor 
'koek en zopietentjes'. 
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Zo'n afgesloten gedeelte zal nog eerder dichtvriezen (ondieper, minder stroming enz.) en 
ondernemers aan de kust kunnen er op inspelen. 

Ad 4. 
Om de volgende redenen is er behoefte aan een aparte verbinding over het havenkanaal voor 
voetgangers: 

• Er is een gemarkeerde voetgangersroute, het waterkeringpad, tussen Amsterdam C S en 
Huizen. Dat pad stopt/begint bij de IJsselmeerstraat. Het is een gemiste kans dat die route in 
Huizen langs de kust niet doorloopt. 

• De landtong voorbij het hotel loopt dood, het is jammer dat de voetgangersroute daar niet 
doorloopt. 

• De wandelroute over de pier wordt weinig gebruikt, dat kan verbeteren wanneer je een rondje 
via de landtong kunt lopen. 

Op die manier kan de doorgaande wandelaar ook via de pier en de landtong strand en Zomerkade 
bezoeken en is er op lokaal niveau de mogelijkheid om van Wolfskamer tot vierde kwadrant helemaal 
langs de kust te wandelen en intussen de pier mee te nemen. 
Daarvoor kan bijvoorbeeld een zelf te bedienen (draai)brug over het havenkanaal (altijd open) 
uitkomst bieden. 

Daarnaast zijn voorde kustzone de volgende thema's/onderwerpen van belangAer overweging: 

Duurzaamheid 
De gemeente Huizen is het aan zichzelf verplicht (o.a. gezien de ambitie als Millenniumgemeente) om 
ook het thema duurzaamheid bij de herinrichting van de kustzone te betrekken. 
Er lijken de volgende mogelijkheden: 

• Bij een eventueel te ontwikkelen woningbouwplan duurzaamheid als een duidelijk thema in te 
zetten, misschien zelfs als een van de belangrijkste criteria bij de keuze (competitie). 

• Daarnaast biedt het Gooimeer ruimte om een gedeelte als zoneiland te gebruiken voor de 
plaatsing van zonnecollectoren (zie zoneiland Almere bij de Noorderpiassen). 

Nieuwe woningen 
Bij het verbeteren van de kustzone gaat het primair om (het verbeteren van) de 
recreatiemogelijkheden) en niet, en zeker niet in de eerste plaats om toevoeging van bebouwing 
(anders dan voor horeca en recreatie). 
In de structuurvisie is dit gedeelte van de kustzone weliswaar aangewezen als 'hoogbouwgebied' (4 
lagen met accenten tot 8 lagen), tegelijk gaat het daar meer over het mogelijke beeld dan over het 
versterken van de woonfunctie daar en het bouwen op zich. 
Toch kan toevoeging van woningen langs de kust meehelpen om de kust mooier en levendiger te 
maken. Daarover het volgende: 

Van een afstand is de bebouwing langs dit gedeelte van de kust nog wel interessant, dat heeft te 
maken met de baaivorm en de opklimming in hoogten. 
In werkelijkheid is de bebouwing (uit de jaren ' 80) eenzijdig van aard en vrij homogeen qua uitstraling 
en aanzicht. Verder is er sprake van een eenzijdige bebouwing wat betreft de categorieën en is er 
langs het recreatiegebied Gooierhoofd helemaal geen bebouwing. Daarmee is dat gedeelte buiten het 
strandseizoen erg verlaten en ontbreekt daar sociale controle. 
Door de toevoeging van exclusieve en chique appartementen (als voorbeeld de appartementen van 
Jan des Bouvrie in het Naarderbos) kan het beeld van de kust flink verbeteren. Net als de sfinxen, 
maar dan in een heel andere vorm, kan exclusieve bebouwing (of het nu in luxe, uitstraling of 
specifieke woonvorm is) letterlijk spraakmakend voor (de kust van) Huizen worden. 

Ook kunnen zo meer mensen genieten van het wonen aan het water en kan een groter gedeelte van 
de kust daarmee sociaal veiliger worden. 
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Een ander aspect is het financiële. De opbrengst van die woningen kan nodig zijn often minste goed 
gebruikt worden als kostendrager voor (een deel van) de infrastructurele maatregelen. Vooral wanneer 
het gaat om de aanleg van het binnenmeer. 

Waar kan dat dan? 
De landtong is nu een rustig (natuur)gebied, bovendien slecht ontsloten, dus geen optie voor 
woningbouw. Voor woningbouw langs de kust ligt de belangrijkste mogelijkheid in het recreatiepark 
Gooierhoofd. Het recreatiepark Gooierhoofd is deels ingericht als J O P , de surfclub heeft er zijn 
onderkomen en een ander gedeelte heeft de functie als overloopparkeerterrein. Tussen het park en 
het strand zijn er ligweiden. 
Met behoud van het strand en de ligweiden (ook belangrijk als evenementen/manifestatiegebied, 
bijvoorbeeld de kunstpicknick) en zicht op het Gooimeer vanaf de Zuiderzee kan in het parkgedeelte 
een aantal appartementengebouwen met zicht op het Gooimeer worden gebouwd. De appartementen 
kunnen een zodanige positie krijgen dat bijna niemand van de bewoners langs de kust er direct hinder 
van ondervindt. Er zijn bij maximaal 8 lagen (structuurvisie) dan maximaal zo'n 100 woningen 
mogelijk. De consequentie is wel dat de J O P moet worden verplaatst en het surfgebouw wellicht ook. 
Ook het 'overloopparkeren' moeten we dan compenseren. 

Een alternatief is bouwen in het Gooimeer, dit gaat dan niet ten koste van de bestaande functies in het 
recreatiepark Gooierhoofd. Volgens het nationaal waterbeleid hebben kustgemeenten aan o.a. de 
randmeren de vrijheid om plannen voor buitengaatse woningbouw te ontwikkelen tot een maximale 
oppervlakte van 5 ha. 
Wat dat betreft is er een mogelijkheid om in/aan de rand van het Gooimeer te bouwen ter hoogte van 
het recreatiepark Gooierhoofd. 
De bebouwing zal een heel ander karakter krijgen dan die in het recreatiepark Gooierhoofd. Veel meer 
aan steigers of pieren in het water. Referentie bijvoorbeeld de bebouwing aan de Noorderpiassen in 
Almere. 

2. Plan kustzone tussen aanloophaven en gemeentegrens Blaricum 
(kaart 3) 
Structuurvisie 
In de vastgestelde structuurvisie voor Huizen wordt dit gebied aangemerkt als een kustzone met 
extensieve recreatie. Daarbij noemt de structuurvisie o.a. de volgende verbeterpunten: 

• Herkenbare langzaam verkeersroute/samenhangende route langs de kust 
• Kleinschalige recreatievoorzieningen langs de fietsroute 
• Betrekken volkstuinen bij de kustzone 

Analyse 
Dit gedeelte van de kust bestaat uit de dijk langs het Gooierdijkpark, de Gooimeerpromenade bij het 
vierde kwadrant en een stukje dijk vanaf het zogenaamde 'vissersbalkon' tot aan de gemeentegrens 
met Blaricum. 
Het heeft een functie voor de doorgaande fietser, voor de wandelaar (hond uitlaten), de sporter 
(hardlopen, skeeleren) en er is bij het Harderwijkerzand een strandje (zoals u weet staat dit strandje 
op dit ogenblik als zwemwaterlocatie ter discussie, in deze nota wordt daar echter verder niet op 
ingegaan). 
Voor passanten met kleine, ondiep stekende bootjes is er aanlegmogelijkheid bij het strandje en bij 
het vissersbalkon. Daar is ook de mogelijkheid om kleine bootjes in het water te laten. 

Langs het gedeelte van het vierde kwadrant is er geen reden voor veel aanpassingen, er zijn 
voldoende rustplekken en plekken om over het water te kijken. Het strandje voor de wijk functioneert 
goed en heeft vooral een wijkfunctie. 
Op het 'dorpsplein' zou in de visie voor de kust van het vierde kwadrant een markante forse boom 
komen. Dat is tot nu toe niet erg gelukt. Een echte grote boom (als op het Oude Raadhuisplein) of 
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wellicht een groepje bomen kan deze plek verbeteren. Verder is er geen reden om dit gedeelte van de 
kustzone te veranderen. 

De ongeveer 1 km lange dijk tussen de aanloophaven en het vierde kwadrant heeft een heel ander 
karakter. Hier is rust, uitzicht over het Gooimeer en het doorgaande karakter bepalend en daarmee 
verschillend van het karakter t.b.v. het vierde kwadrant. 
In 2005 zijn er twee uitzichtelementen langs de dijk aangelegd, verder staat er nog een enkel bankje 
langs de dijk en een picknickbank bij de kop van de aanloophaven. De dijk is niet verlicht, dat 
benadrukt het 'natuurlijke' karakter. Verder zijn er twee sokkels van de vroegere windmolens, op een 
daarvan staat een kunstwerk, de andere wordt niet gebruikt. Verder wordt dit gedeelte bepaald door 
het volkstuinencomplex achter de dijk. 
Het meest opvallende is het stukje 'niemandsland' tussen de dijk en de volkstuinen. In de eerste opzet 
is dit destijds ingericht als 'hooiland', omdat het in de praktijk te drassig was voor een goed onderhoud 
is dit gedeelte later opgehoogd. Bij de ophoging is geprobeerd het natuurlijke karakter zoveel mogelijk 
te bewaren. 

In het verlengde van de gesuggereerde verbeterpunten uit de structuurvisie het volgende 
verbetervoorstel: 

Plan 
1. Breder en glad voet-/fietspad over de dijk 
2. Eén type bankjes toepassen 
3. Sokkel windmolen benutten 
4. Kleinschalige verblijfsfunctie bij de volkstuinen, bijv. een "theetuin"-achtige activiteit. 

Ad 1. Het fietspad heeft een breedte van ruim 2,50 meter. Meestal is dat wel voldoende, maar 
wandelaars moet wel opzij bij passerende fietsers. Bij een oplossing met apart voetpad en 
fietsgedeelte ontstaat een wel erg breed en formeel profiel. Het onlangs aangelegde fietspad op het 
grondgebied van Blaricum (tussen gemeentegrens en ventweg A27) heeft een breedte van 3 meter. 
Voorgesteld wordt om die breedte hier ook toe te passen. Op die manier kan wandelen en 
fietsen/skeeleren goed samengaan. Het asfalt glad, en daarmee geschikt voor skeeleren uitvoeren. 
Ad 2. Bestaande losse bankjes vervangen door bankjes als op het uitzichtelement. 
Ad 3. Ooit was een van de twee uitzichtelementen gedacht op de ene sokkel. N.a.v. inspraak is het 
uitzichtelement verschoven en de sokkel niet verder benut. Bij het opnieuw bekijken van de kustzone 
is het een idee om de sokkel met hout te bekleden als extra (stoer) zitelement, eventueel te 
combineren met trappetje naar een steiger in het water. 
Ad 4. De volkstuinen liggen achter de dijk, maar voegen niets toe aan de beleving vanaf de dijk. Het 
gebied tussen de dijk en de volkstuinen is destijds zodanig opgehoogd (in overleg met een in een van 
de piramides wonende bioloog) dat er verschillende soorten planten kunnen groeien. In de 
structuurvisie wordt gesuggereerd om de volkstuinen bij de kustzone te betrekken door bijvoorbeeld 
een verblijfsfunctie (theetuin) waar je ook planten kunt kopen. 
Dit soort functies met eenvoudige horeca zijn erg gewild, maar trekken daarvoor veel publiek en 
verkeer. Dat kan hier niet, daarom moet het hier vooral kleinschalig zijn. Mogelijk met een link naar 
natuureducatie, gezond voedsel (volkstuinen) en duurzaamheid (thema kustzone en relatie met 
piramidewoningen). De klandizie komt dan van de voorbijgaande fietsers en bootjesbezitters. 
Daarom eventueel een steigertje naast het bastion voor aanleg kleine (ondiep stekende) bootjes en 
accommodatie voor fietsen. 
Uitgifte uitsluitend aan ondernemers/particulieren die natuureducatie, alternatief tuinieren en 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. 
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3. Havengebied 
De ontwikkelingen in het havengebied, zoals 2 e en 3 e fase Oude Havengebied en de verbinding met 
het Oude Dorp, gaan hun eigen weg. Daarnaast zijn de volgende maatregelen/ontwikkelingen in het 
Oude Havengebied belangrijk: 

1. Herontwikkeling van gebied Huizer Marina en mogelijk van de Watersportvereniging 
Gooierhaven. 

2. Bebouwing 3 e fase doortrekken op het parkeerterrein. 
3. Handhaven veerhavenkarakter. 

Ad 1. 
Het gebied van Huizer Marina verdient een upgrading. Daarom is dit gebied als locatie aangegeven 
waar passende herontwikkeling mogelijk wordt. 
Het onbebouwde terrein van de watersportvereniging Gooierhaven ten westen van de Ambachtsweg 
en rondom de loods/clubgebouw wordt in het winterhalfjaar geheel gebruikt voor de opslag van boten. 
In de zomerperiode wordt dat terrein gebruikt als parkeerterrein. Hoe dan ook, het is waarschijnlijk een 
onmisbaar gedeelte van een jachthaven, maar die opslag en het parkeren neemt rond de haven wel 
een erg prominente plaats in. Het voegt helemaal niets toe aan de gewenste levendigheid rond de 
haven. 
Het lijkt gewenst dat in elk geval een gedeelte van dat terrein een andere functie krijgt, vooral het 
gedeelte direct langs de Ambachtsweg en de haven of het gedeelte tussen het scoutingterrein en de 
Ambachtsweg. 
Voorlopig is het gehele gebied van de Huizer Marina (evt. in combinatie met een deel van de 
Watersportvereniging Gooierhaven) als gebied met herontwikkelingspotentie benoemd. 

Ad 2. 
Het havengebied wordt nu (zowel wat betreft het beeld als de activiteiten en het karakter) beheerst 
door de afvalwaterzuiveringsinstallatie (a.w.z.i), de overslag van het zand voor de 
kalkzandsteenfabriek (en de daarvoor af en aan rijdende auto's). De afstand tussen de bebouwing in 
de 3e fase en de (veer)haven is ook een punt van aandacht. 
De a.w.z.i. is een gegeven en de zandoverslag vooralsnog ook. Om het beeld van de (veer)haven en 
de ligging aan het Gooimeer te versterken is de Havenstraat met een smalle bebouwingswand 
doorgetrokken (4 e fase Oude Haven) tot aan de (veer)haven. De bebouwing kan eindigen in een klein 
havenplein. 
Het resterende gedeelte tussen de bebouwingswand en de a.w.z.i. handhaven als parkeerterrein. In 
verband met het aanwezige bergbezinkbassin kan het gedeelte langs de a.w.z.i. niet bebouwd 
worden. Zo nodig parkeren in een parkeerkelder onder de nieuwe bebouwing. 

Ad 3. 
Het ziet er niet naar uit dat een geregelde veerverbinding met Almere op korte termijn weer terug kan 
komen. Desondanks blijft het belangrijk om het veerhavenkarakter en de accommodaties daarvoor te 
handhaven. Alleen al om de bestaande seizoensboten als de fietsboot Eemlijn en de verbinding 
Almere-Huizen van de firma ' Almere Veertje' te kunnen accommoderen. 
Ooit was er een tijdelijke verbinding van Huizen naar Almere tijdens het stoomfestival in Almere. 
Wanneer Huizen ook een aantrekkelijk festival kan organiseren, kan het voor Almere weer reden zijn 
om die boot te laten varen. 
Al met al zorgen dergelijke bootverbindingen voor extra levendigheid rond de haven en extra klandizie 
voor het Nautisch Kwartier belangrijk. 

4. Uitwerking en communicatie 
uitwerking 
Deze visie op de kustzone is beslist (nog) geen ontwerp. Daarnaast hangt de uitwerking af van de 
nadere keuzen die u maakt over onderwerpen als woningbouw, voetgangersbrug, binnenmeer en 
meer ontwikkelingsmogelijkheden bij zeilschool Schra. Daarbij is vooral de keuze voor al dan niet 
woningbouw van belang. 
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Wanneer u, na consultatie van de cie R W M , daarover nadere standpunten hebt bepaald moet de 
visie worden vertaald in concrete randvoorwaarden dan wel verder worden uitgewerkt. 
Er zijn dan de volgende mogelijkheden (onder meer afhankelijk van de keuze voor al dan niet 
woningbouw): 

• Binnen een globale totale opzet, kiezen voor een gefaseerde uitwerking en realisering van de 
plannen. 

• In competitieverband een uitgewerkt plan voor de kustzone (inclusief eventueel 
verkavelingplan voor de woningen) laten maken door bijvoorbeeld drie bureaus (stedenbouw 
en/of landschapsarchitectuur). Het beste plan mag verder worden uitgewerkt (dezelfde opzet 
als bij de Havenstraat). 

• Een aantal ontwikkelaars selecteren met het verzoek om een ontwerp voor de woningen en 
voor de herinrichting van de kust (exclusief het havengebied) te maken. Het beste plan mag 
worden gebouwd. 

Financieel 
Wij hebben ervoor gekozen om in deze fase van de visievorming de ideeën nog niet door te rekenen, 
noch een mogelijke dekking van de kosten aan te geven. Wij hebben alleen aangeven dat eventueel 
te bouwen woningen langs de kust kostendrager kunnen zijn. 
Wij hebben daarvoor gekozen omdat de ideeën nog te abstract zijn om nauwkeurig te kunnen 
uitrekenen en ook omdat het financiële aspect in deze fase de meningsvorming bij voorbaat teveel 
zou belasten en bepalen. 
Uiteraard zullen we bij de uitwerking de kosten wel moeten meenemen en zullen die uw meer 
definitieve besluiten dan wel mede kunnen bepalen. 

Communicatie 
Zowel bij het opstellen van de toekomstvisie als de structuurvisie zijn individuele bewoners en 
maatschappelijke organisaties betrokken geweest. Het visiedocument kustzone is een uitwerking van 
wat in de toekomstvisie en structuurvisie is aangegeven. Bij het opstellen van dit visiedocument zijn 
belanghebbenden als bewoners/omwonenden kustzone, instellingen/verenigingen en ondernemers 
nog niet betrokken. U wordt voorgesteld om na de collegebehandeling de pers (tijdens het 'persuurtje') 
mondeling te informeren en voorafgaande aan de commissiebehandeling daarover op de website en 
in het Nieuwsblad voor Huizen informatie te geven. U wordt ook voorgesteld om belanghebbenden, na 
de consultatie in de commissie RWM, bij de ideeën en uitwerking actief te betrekken in de vorm van 
een nader te bepalen en vorm te geven interactief proces. 

Bijlagen 
• kaart 1 (gebiedsbepaling) 
• kaart 2 plan kustzone en haven (tussen haven en aanloophaven) 
• kaart 3 plan kustzone tussen aanloophaven en gemeentegrens met Blaricum 

Omgeving 
Beleid, 

E. de Wolf 

Zie voor nota: vervolgvel 19-6-2012/adv B en W dd juni 2012.doc 
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