
Vragen aan commissie fysiek domein gemeente Huizen 

Kan de commissie ons vertellen wat nu onder zware industrie gerekend wordt 

en wat in de tijd van de vestiging van de kalksteenfabriek dcaronderverstaan 

werd? 

Is de commissie het met ons een dat in de huidige situatie en tijd niet 

verantwoord is om zware industrie toe te laten op het terrein van de vroegere 

kalksteenfabriek? En zo nee, waarom niet. 

Is de commissie bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor alle mogelijke 

schade die door eventuele vestiging van zware industrie wordt veroorzaakt aan 

burgers, natuur of leefomgeving en -plezier? En zo nee, waarom niet. 

Wil de commissie toestanden zoals door Tatasteel en bijv de vuurwerkfabriek 

in Enschede zijn veroorzaakt, accepteren en de burgers tevoren inlichten over 

dergelijke mogelijkheden, mocht men besluiten zware industrie toe te laten? 

En zo nee, waarom niet. 

Is de commissie het met ons eens dat het voorstel: Huizen Haven van het Gooi 

en groene plaats tussen de bergen (Tafelberg, Sijsjesberg, Eukenberg en 

Woensberg) mooi in deze tijd zou passen, maar zich niet Iaat combineren met 

zware industrie? 

Wij wachten in spanning de antwoorden af en zullen onze leden uitgebreid 

informeren over de vragen en de antwoorden. 

Namens BPV Zenderwijk, 
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-Geachte leden van Kommissie Fysiek Domein: 

-Graag vragen wij Uw aandacht voor het volgende: 

"Wat gaat er gebeuren meten op het terrein van de steenfabriek" 

Huizen 07.06.22. 

-Eerst even een klein stukje historie: De steenfabriek (zware industrie) dateert van 1925 en is op die plaats neergezet 

omdat het benodigde zand ruim aanwezig was in de direkte omgeving in de ̀ voor- en achtertuin' van de fabriek. 

Een groot deel van de huidige Zenderwijk was voorheen een heuvelachtig gebied: en kijk eens wat ervan is 

overgebleven: met moeite heeft men het nog resterende deel van de Woensberg kunnen redden. Mogelijk heeft de 

oeverzwaluw, die zich daar toen nestelde, daaraan mee geholpen. 

-De bewoonde wereld (voor wat Huizen betreft) was toen een behoorlijk eind van de fabriek verwijderd: de 

zuidgrens was mogelijk zelfs noordelijker dan de huidige Plaveenseweg (+/-1.5 km van de fabriek) en aansluitend de 

oostgrens was de toenmalig veel kleinere Gooilandweg. 

Vergelijk dit met de huidige situatie: wij (wijken: de Zuid, Zenderwijken camping Landal Gooise Heide) zijn nu IN de 

`voor- en achtertuin' van de fabriek (+/- 100/200 meter)! 

-Overlast: 

Naast het geluid van stoom afblazen werden we ook bij zuidwester winden (en wij hebben ervaren dat die er vaak 

zijn) nog al eens vanaf de hoge bergen van de zandvoorraad gezandstraald. 

Sinds een aantal jaren is er ook een puin-/zand- verwerkings bedrijf werkzaam. Een van hun machines geeft nog wel 

eens bij tijd en wijle een erg onaangenaam hoog en scherp geluid. Hun aktiviteiten vinden plaats op een deel langs 

de Blaricummerstraat en 'achter de dijk' langs de Randweg, welke plek overigens ook vaak in de latere uren 

interessant is voorde jeugd.... 

-Zoals U bekend is de kalk-zand-steen-produktie al enkele jaren geleden opgeschort en onlangs definitief gestopt. De 

fabriek wordt ontmanteld en een investeringsmaatschappij gaat de toekomst van het erg grote terrein invullen. 

Wat wij uit de weekkrant hebben moeten vernemen mag er geen lichte industrie noch woningbouw komen, maar 

wel zware industrie (door gemeente bevestigd). 

-Als de gemeente er van uit gaat dat daar altijd al zware industrie is geweest dan mogen we toch niet de 

omstandigheden van toen ook zonder meer voor het heden overnemen?! 

-M.a.w.: stel dat op die plaats nooit een fabriek had gestaan: zou men daar dan anno heden op die plek industrie 

plannen?? En dan ook nog zware industrie??? 

-Ineen briefvan die wij van de gemeente ontvingen (nummer 1251855 dd 3.12.21) wordt een "Struktuurvisie Huizen 

2011" weergegeven: 1) versterken natuur, 2) bestemmingsplan buitenwijken (bedrijfsmatige invulling) en 3) 

bedrijfsmatige invulling, bv. praktijkgeschoolde arbeid. 

Dit zijn nogal behoorlijk verschillende mogelijkheden en staan op gespannen voet met elkaar! 

Het moge duidelijk zijn dat wij alleen de eerste mogelijkheid toejuichen. 

-Sinds kort heeft busbedrijf Connexxion op dit terrein een vergunning voor 10 jaar t.b.v. stalling elektrische bussen. 

Heeft in begin wat problemen gegeven i.v.m. geluid van een generator. Ook is een kerosine geur waargenomen 

(nodig voor dit apparaat). Opvallend hoe snel zich dit verspreidde. Wij maken ons dus zorgen als er een bedrijf zou 

komen die een geur kan verspreiden, bv. van riool- afval- verwerking....... 

»»»»» zie pag 2 »»»»>»»»» 



Pag 2 

-Vragen die ons resten betreffende invulling van gebied ex Steenfabriek (in willekeurige volgorde): 

...Wat is naast de huur van Connexxion de huidige stand van zaken? 

...Wat wordt heden ten dagen voor een gebied als deze onder zware industrie verstaan? 

...Welke omgevingseisen voor wat betreft bv. geluid, geuren werkverkeer worden heden ten dagen gesteld aan 

zware industrie? 

...Bovengenoemde brief van de gemeente wat betekent dit allemaal? Is die bief nog wel up to date? 

...Is het juist dat één van de gebouwen op het terrein een monument is? Die blijft daar dus staan? Welke 

bestemming zou die mogen krijgen? 

-Ten slotte: 

...Wie houdt ons up to date / cq. ruim op tijd op de hoogte van de voorstellen voor toekomstige invulling cq 

blijvende veranderingen? 

-Nieuw logo voor Huizen: "DE HAVEN VAN HET GOOI EN HET GROENE PARK TUSSEN DE BERGEN" 

(=Tafelberg + Sijsjesberg + Eukenberg + Woensberg) ! 

-Wij hopen dat U het met ons eens bent dat we het uiterste moeten doen om de nieuwe bestemming zo dicht 

mogelijk in de huidige natuurlijke groene omgeving in te passen Geef zo veel als mogelijk terug aan de natuur: aan 

het 'WOENSBERG STADSPARK'! 

-Wij danken U voor Uw aandacht en kijken met zeer veel belangstelling uit naar Uw reacties) 

namens bestuur BPV-Zenderwijk 
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Xella Kalkzandsteen BV. 

De heer A. van Briel 

Postbus 23 

4200 AA GORINCHEM 

Onderwerp: Locatie kalkzandsteen Randweg 

Huizen: Uw brief van: Nummer: + ~, S (CgsS 

}ir~:,'r`n, ~'~,r~,~ r+ ~ iii_ , .. ,,_'Í Uw kenmerk: Bijlagen: - 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermeiden. 

Geachte heer Van Briel, 

De afgelopen jaren is geregeld met de heer Sietses, plantmanager bij Xella 

Kaikzandsteenfabriek Rijsbergen BV Kalkzandsteen Huizen, gesproken over de ontwikkeling 

van de locatie. Eind 2019 is door de Xella aangeven dat de locatie in Huizen minder goed 

loopt en ingezet wordt op productie op andere locaties. Voornaamste reden was dat het 

product kalkzandsteen dat in Huizen wordt geproduceerd minder bij de huidige markt 

aansluit. Aanzienlijke investeringen zouden moeten plaatsvinden om het productieproces 

weer toekomstbestendig te maken. 

Gelet op het belang van deze locatie voor Huizen en de goede contacten is afgesproken om 

in overleg te blijven over eventuele toekomstig ontwikkelingen. Daarbij is destijds door de 

Xella aangegeven dat naar verwachting medio september 2020 meer duidelijkheid komt over 

de toekomst van de locatie. 

Stand van zaken 

Tot nu toe hebben wij nog geen duidelijkheid gekregen over de locatie. Wel is er in de 

tussentijd geregeld telefonisch contact geweest. Mogelijk dat corona, bij het gegeven dat er 

nog geen duidelijkheid is, een rol heeft gespeeld. 

Graag geven wij u onze gedachten mee in het geval dat besloten wordt tot beëindiging van 

de activiteiten dan wel het sluiten van de locatie. Uiteraard zijn wij bereid dat nader toe te 

lichten in een gesprek. 
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Visie 

In eerdere gesprekken is aangegeven dat er verschillende documenten/ beleidsstukken zijn 

waarin passages over de toekomstige invulling van dit gebied staan. Zo is in de 

Structuurvisie Huizen 2011 aangegeven dat: 

"Versterken natuur 

Omvormen fabrieksterreinen 

Wanneer in de toekomst de terreinen van de ka/kzandsteenfabriek, puinbrekerij en het 

gemeentelijke gronddepot vrij kunnen komen is het een kans die diverse nieuwe mogelijkheden biedt, 

maar behoud van het groene karakter moet voorop blijven staan. De bebouwing wordt dan verwijderd, 

tenzij er een behoudenswaardig, monumentaal ogend, (industrieel) pand aanwezig is: dan krijgt het 

betreffende pand een recreatieve functie. De gemeente kan hier, samen met de provincie, Stichting 

Goofs Natuur Reservaat en/of Staafsbosbehee~, de regie over voeren. 

Verbinden ger'so/eerde heidegebieden 

Het is wenselijk om de onderling geisoleerde heidegebieden middels beheeringrepen met elkaar te 

verbinden. Het gaat hierbij om genuanceerde ingrepen rn het bestaande gebied" 

Het bestemmingsplan Buitenwijken gaat uit van een meer bedrijfsmatige invulling. 

Ook wij zien mogelijkheden in een bedrijfsmatige invulling waarbij vooral gedacht wordt aan 

praktijkgeschoolde arbeid. 

Toelichting werkgelegenheid/ praktijkgeschoolde arbeid 

De fysieke ruimte in Gooi en Vechtstreek is schaars en de druk vanuit wonen, werken en 

andere functies (zoals recreatie en energietransitie) is groot. In de afgelopen jaren zijn 

meerdere kwalitatieve analyses uitgevoerd en zijn doelstellingen geformuleerd met 

betrekking tot economie en werkgelegenheid. 

In het regionale koersdocument is benoemd dat de economische doelstellingen grofweg over 

drie lijnen bereikt moeten worden: ruimte voor werk, versterken van het economisch profiel 

en arbeidsmarkt. Ten aanzien van de ruimtevraag speelt vooral mee het aantal banen, het 

economisch profiel en het zorgpunt op het gebied van praktijkgeschooldewerkgelegenheid. 

IJlt diverse rapporten blijkt dat de praktijkgeschoolde werkgelegenheid de afgelopen jaren in 

de regio is afgenomen. Daarbij is de werkgelegenheid niet in evenwicht met de 

beroepsbevolking en is sprake van polarisatie. Relatief veel praktijkgerichte opgeleiden en 

hoog opgeleiden. De groep middelbaar blijft relatief achter. Het huidige arbeidsmarktprofiel 

maakt duidelijk dat vooral het aantal banen voor praktijkgeschoolden en middelbaar 

opleidingsniveau mag groeien. De reisbereidheid van praktijkgeschoolden ligt vaak lager 

door de kosten of werk in korte- of nachtdiensten. 
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Voorgaande is dan ook de reden dat wij bij een eventuele beëindiging van de activiteiten de 

mogelijkheden hiertoe graag met u samen verkennen. De praktijk wijst namelijk uit dat bij 

grote ontwikkelingen een samenwerking kan leiden tot een e~ciënter proces en eventuele 

koppel kansen beter kunnen worden benut. Daarbij kan dan ook gekeken worden naar de 

wijze van grondontwikkeling en de gemeentelijk rol daarbij. 

Vragen 

Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met R. van Noord van het team 

Omgevingsbeleid, bereikbaar op 035-5281518 of via r.vannoordCa~huizen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

meesteren wethoi 

.J. Veldhuisen 

eentesecretaris 
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