
 
 

Mededelingen 
Portefeuillehouder: M. Verbeek 

 
Betreft : Herinrichting wijken (Stad en Lande) 
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein 
T.b.v. : Commissie van 22 juni 2022 
Van : M. Verbeek 
Behandelaar : Kamal Taouali 
E-mail/telefoonnummer : k.taouali@huizen.nl  
Datum : 10 juni 2022 
Bijlage : Ja, ‘Aanpak herinrichting Stad en Lande en Bovenweg’ 
Status : vertrouwelijk (aanbesteding moet nog plaatsvinden) 
 
Beste leden van de commissie, 

De wijk Stad en Lande is toe aan een opknapbeurt. Er moet groot technisch onderhoud 
worden uitgevoerd aan met name de riolering. Maar de wens van alle betrokkenen is om 
daar een toekomstgerichte integrale herinrichting te doen. Bij de uitwerking van het project 
komt er nu zicht op de kosten. Het gereserveerde budget is niet passend bij de ambities. Er 
zullen scenario’s moeten worden uitgewerkt en voorgelegd om keuzes te maken. Daar wil 
het college u over informeren. 

Aanleiding 
Op 23 juni 2021 is de commissie fysiek domein geïnformeerd over de herinrichting Stad en 
Lande en Bovenweg in een schriftelijke mededeling (zie bijlage). Naast het uitvoeren van 
technisch groot onderhoud is de bestuurlijke ambitie om de leefomgeving aan te passen 
zodat overlast door veranderingen in het klimaat worden tegengegaan (coalitieakkoord 
3.10.1). In bredere zin dan alleen de klimaatopgave is het wenselijk om de leefomgeving 
toekomstbestendig in te richten. Om die reden is er vorig jaar de ambitie uitgesproken om in 
te zetten op een integrale herinrichting van de hele wijk. Dat wil zeggen dat alle aspecten 
van de openbare ruimte - riolering, wegen, groen, parkeren, verlichting etc. - in de 
planvorming worden meegenomen.  
  
Eind 2021 tot en met april 2022 is verkennend onderzoek gedaan en een enquête gehouden 
onder de bewoners om tot een plan van aanpak en programma van eisen te komen. Daarbij 
is ook een eerste inschatting gemaakt van het benodigde budget. Hieruit blijkt dat het 
beschikbare budget geheel niet toereikend is om de hele wijk Stad en Lande integraal her in 
te richten. 
  
Mismatch tussen budget en wensen 
De basis voor het reserveren van financiële middelen voor de vervanging van het riool stamt 
uit 2015. De middelen voor Stad en Lande waren verhoudingsgewijs vergelijkbaar met wat er 
voor de Zenderwijk beschikbaar was gesteld: een budget dat in principe dekkend is voor een 
technische vervanging van het oude riool voor een nieuw riool, successievelijk door de wijk 
heen werkend. Dit is een belangrijke constatering! Feitelijk is er op basis van een 
vervangingsbudget voor riolering een ambitie geformuleerd die veel verder ging. Er is in het 
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vervangingsplan nooit rekening gehouden met de integrale herinrichting van de wijk. Laat 
staan een financiële vertaling van overige beleidsambities (bijvoorbeeld: klimaatadaptatie). 
  
Vanuit de bestuurlijke ambitie om de leefomgeving toekomstbestendig in te richten, is 
verkend hoeveel budget nodig is voor een integrale herinrichting van de hele wijk op dit 
moment. De inschatting is dat er een tekort is van bijna € 10 miljoen op een beschikbaar 
budget van iets meer dan € 10 miljoen. Daarbij is al rekening gehouden met het voorstel om 
via de actualisatie van de MJOP’s riolering en infrastructuur het beschikbare budget te 
indexeren op het prijspeil per begin 2022. Het tekort bestaat uit (nieuwe) maatschappelijke 
opgaven, technische optimalisaties, passende voorbereiding, participatie en recente 
prijsontwikkelingen. Ook is al wel duidelijk dat de mogelijke subsidies het verschil niet 
dekken.  
 
Nadere toelichting op het geraamde budget 
De raming van de investering voor toekomstgerichte integrale herinrichting en de 
beschikbare dekkingsbronnen is: 

 
Dit zijn globaal geraamde bedragen in dit stadium van het project, de definitiefase waarin het 
plan van aanpak wordt opgesteld. Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde Standaard 
Systematiek Kostenramingen (SSK) die in deze fase financiële veiligheidsmarges aanhoudt. 
Hoe verder in het proces hoe nauwkeuriger ramingen worden. Voor een beter begrip van de 
gepresenteerde cijfers dient u zich te realiseren dat de beschikbare middelen voor 
rioleringen zijn bestemd. Alleen voor de vervanging van de strook boven het riool is er 
budget voor wegen en groen opgenomen. Dus niet voor een integrale herinrichting van het 
volledige wegprofiel en alle groenstroken die er in liggen. 
 
Vergeleken met het project rioolvervanging Zenderwijk is een integrale herinrichting, zoals 
we die voorstaan in Stad en Lande meer omvattend en complexer en vraagt daarom een 
andere benadering van het project. Dat zit in de burgerparticipatie en integraliteit om 
verschillende technische en andere belangen te combineren in de herinrichting. Dat heeft 
invloed op de projectaanpak en het risicoprofiel.  
 
Ook heeft de gemeente Huizen ambities geformuleerd in het coalitie akkoord en in beleid op 
het gebied van burgerparticipatie en duurzaamheid (klimaatadaptatie, hittestress, 

Raming Herinrichting Stad en Lande 

Investering Beschikbaar
wegen 9.286.731€     750.000€        
riolering 7.071.434€     9.216.000€     
groen 2.620.612€     -€                 
OV 330.931€        366.659€        
Subtotalen 19.309.708€  10.332.659€  

Engineeringskosten 5% 965.485€        -€                 
Totaal 20.275.193€  10.332.659€  
N.B.: Tekort 9.942.534€                        
- Onvoorzien kosten a 15 % meegenomen in de raming
- Bedragen zijn exclusief BTW
- Engineeringskosten a 5 procent op totaal zijn meegomen in de raming
- AK, Winst & risico zijn verwerkt in de Raming 
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vergroening, circulaire economie, etc.) die niet vertaald zijn in de onderhoudsplannen. In die 
zin is het project Stad en Lande een lakmoesproef voor de gemeentelijke ambities en bij 
vaststelling daarvan, ook de financiële vertaling in het MJOP voor de diverse wijken. Graag 
gaan we hierover later met u in gesprek. 
 
Een voorbeeld van verstandig beleid is om direct toekomstgerichte technische optimalisaties 
en verbeteringen aan te brengen. Voor de waterhuishouding is het gewenst om regenwater 
te bergen, infiltreren en naar open water af te voeren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig bij 
de inrichting van de openbare ruimte. Na onderzoek is de conclusie dat de riolering aan 
weerszijden van een weg met grote bomen er op geplant beter vervangen kan worden door 
een riolering in het midden van de straat met groen aan weerszijden. Dan beschadigt de 
riolering niet meer door wortel ingroei, waardoor de levensduur van de riolering wordt 
verlengd en bij de volgende renovatie de groot gegroeide bomen niet meer behoeven te 
worden gerooid en vervangen. De riolering blijft beter bereikbaar. Ook is de keuze voor 
gebakken straatklinkers in plaats van betonnen is een verbetering omdat het een 
duurzamere oplossing is.  
 
Verder heeft dit project te maken met prijsontwikkelingen voor grondstoffen en diensten.  
 
Tenslotte is het goed om u te melden dat dit soort herinrichtingsprojecten in aanmerking 
kunnen komen voor subsidies. Maar die zijn, blijkt uit de onderzoeken, niet toereikend om 
het tekort in dit project te compenseren. En een subsidiebijdrage is een onzekerheid waar in 
een project niet op kan worden gerekend. 
 
In beeld brengen en voorleggen 
In feite is er een mismatch tussen de ambitie om de leefomgeving in Stad en Lande 
toekomstbestendig in te richten en het budget dat beschikbaar is. De ambitie voor een 
integrale herinrichting met als doel het toekomstbestendig maken van de wijk zou een 
beleidswijziging zijn ten opzichte van de tot nu gehanteerde aanpak ‘oud voor nieuw’. Het 
ware beter geweest als wij dit expliciet aan u hadden voorgelegd in de mededeling zoals die 
vorig jaar al is gedaan (zie bijlage).  
  
Om een overwogen beleidskeuze te kunnen maken, is het eerst nodig om de verschillende 
scenario’s en financiële gevolgen daarvan zo volledig mogelijk in beeld te brengen en naast 
elkaar te zetten. Aan de hand van het project herinrichting Stad en Lande kan deze 
beleidsafweging concreet inzichtelijk worden gemaakt. Het uitwerken van de scenario’s 
vraagt nog wel enige tijd en inzet. Daarbij is het ook nodig om een eerste doorkijk te geven in 
de financiële gevolgen van een eventuele beleidswijziging voor de langere termijn 
(toekomstige wijkherinrichtingen).  
  
De scenario’s zullen in het vierde kwartaal 2022 aan de raad worden aangeboden. Op dat 
moment kunnen er bestuurlijke keuzes worden gemaakt over ambities en kosten, inclusief de 
mogelijke dekking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wethouder Verbeek 
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Beste leden van de commissie,  

In de commissievergadering van 25 juni 2020 heb ik toegezegd u te informeren over de 
aanpak van de openbare ruimte in de wijk Stad en Lande. Hierbij wil ik u graag over de te 
volgen aanpak informeren.  

Inventarisatie 
Na de zomer starten we met een inventarisatie voor een integrale herinrichting van de 
openbare ruimte in de wijken Stad en Lande Noord en Zuid en Bovenweg. Eerst worden de 
opgaven en kansen in de drie wijken in beeld gebracht. Belangrijk daarbij is de relatie tussen 
de wijken, maar ook de relatie met de directe omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
wateroverlast en klimaatadaptatie. Deze wijkoverstijgende benadering zorgt ervoor dat we bij 
de planvorming kunnen werken aan maatregelen die rekening houden met opgaven en 
kansen in en rondom de wijk.  
 
Gefaseerde planvorming 
Ondanks de wijkoverstijgende benadering, is het niet uitvoerbaar om voor alle drie de wijken 
tegelijk een volledig plan uit te werken en uit te voeren. Daarom starten we na de 
inventarisatie eerst met de verdere uitwerking van de planvorming van de wijk Stad en Lande 
Zuid. De planvorming omvat een integrale herinrichting voor de hele wijk. Dat wil zeggen dat 
we alle aspecten van de openbare ruimte - riolering, wegen, groen, parkeren, verlichting etc. 
- in de planvorming meenemen.   
 
Verkenning aardgasvrij 
In 2019 is, in participatie met bewoners, in Stad en Lande (Zuid en Noord) en Bovenweg een 
verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een aardgasvrije 
warmtevoorziening. De rioleringsopgave, en daardoor de aanwezigheid van 
‘meekoppelkansen’, was een van de redenen om in deze wijken die verkenning uit te voeren. 
Uit de verkenning is geen definitieve warmtevisie voor de wijk voortgekomen, wel een 
versterkte inzet op energiebesparing en woningisolatie. De ontwikkeling van de warmtevisie 
voor Stad en Lande en Bovenweg loopt momenteel mee in de Transitievisie Warmte voor de 
gehele gemeente die eind dit jaar wordt vastgesteld. Omdat concrete aardgasvrije plannen 
(bijvoorbeeld realisatie van warmtenetten) op korte termijn niet in uitvoering gaan, maakt het 
aardgasvrij maken van de wijken nu geen onderdeel uit van de planvorming. Wel zullen wij 
met de nutsbedrijven in overleg gaan over de kansen om de ondergrondse infrastructuur 
toekomstbestendig in te richten, uitgaande van de Transitievisie Warmte. 

 

taouak
Tekstvak
Bijlage 1
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Participatie 
We gaan samen met de bewoners werken aan een toekomstbestendige inrichting van hun 
wijk. Dat betekent dat wij de bewoners actief gaan betrekken bij de planvorming. Zij kennen 
de wijk goed en hun inbreng is dan ook van belang voor het opstellen van een 
toekomstbestendig plan. We vinden het belangrijk dat meedoen laagdrempelig is. Daarom 
gaan we gebruik maken van participatie met de digitale kaart. Natuurlijk komen we ook nog 
naar de wijk toe om persoonlijk met bewoners in gesprek te gaan.   

Planning 
Op dit moment is er nog geen gedetailleerde planning. Deze volgt na de zomer. Wel is het 
doel dat eind 2022 de planvorming Stad en Lande Zuid is afgerond. Daarna kan deze 
worden aanbesteed en wordt er tevens een start gemaakt met de planvorming van de 
volgende wijk (Stad en Lande Noord of Bovenweg). Welke wijk dat wordt, moeten we nog 
bepalen.  
 
Gedurende het proces zal ik u regelmatig informeren over de voortgang. Voor nu hoop ik u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marlous Verbeek 
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