
 
 

 
 

Geachte heer Schothorst, 
 
Op 14 november 2022 heeft u overleg gehad met wethouder Boom, namens ons college.  
 
Onderwerp van gesprek waren de juridische adviezen over de koppeling Oude 
Haven/woningbouw en verplaatsing van Coronel naar de Havenstraat (BNI strook). 
Uitgesproken is dat de gegeven adviezen als strekking hebben dat de juridisch beoogde 
koppeling/bindende afspraak een vrij theoretisch verhaal is en op grond van het onderscheid 
publiek- en privaatrecht niet goed houdbaar is.  
 
Vanuit Doniger is de wens uitgesproken om vooruit te kijken en door te gaan met het 
‘huidige’ ontwikkelplan voor de Oude Haven. Ten tijde van het overleg was al bekend dat de 
verplaatsing van Coronel/kart naar de BNI-strook aan de Havenstraat niet mogelijk bleek. 
Tussen u en de (aspirant) eigenaar van de BNI-strook bleken geen harde afspraken mogelijk 
over aankoop/reservering en de vergoeding die hiervoor gerekend zou worden.  
 
Tijdens het overleg ging het dus over uw plannen voor herontwikkeling van uw eigendom 
aan de Havenstraat/IJsselmeerstraat, waarbij het onduidelijk was wat de toekomst van het 
Coronel kartcentrum zou zijn.  
 
Zoals schriftelijk op 24 juni 2022 aan u meegegeven zien wij in het kartcentrum (en 
aanverwante activiteiten) een grote waarde voor Huizen. Vertrek van dit kartcentrum uit 
Huizen zouden wij dan ook betreuren. Het is evenwel de gemeente of ons college niet 
gegeven het behoud van Coronel in het havengebied van Huizen zeker te stellen. De vraag 
over behoud, beëindiging of verplaatsing naar elders ligt in private handen. 
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Verkleuring van deze locatie naar woningbouw zien wij echter uitsluitend in het licht van de 
bestaande visies voor dit gebied. Deze visies zijn onder meer neergelegd in het 
bestemmingsplan (voor de “Dijkstra-grond” geldt een wijzigingsbevoegdheid) en de Kustvisie 
(in de Kustvisie is het gebied Coronel/Dijkstra als geheel aangewezen als 
herontwikkelgebied). Een herontwikkeling zal daarnaast met name moeten voldoen aan de 
onderdelen stedenbouw (maat en schaal passend bij de Kustvisie), architectuur en 
doelgroepen (minimaal 1/3 sociaal). Verder moet een herontwikkeling voorzien in een 
sluitende parkeerbalans, overeenkomstig de parkeernorm in het bestemmingsplan, met dien 
verstande dat voor woningen in de categorie sociaal/starters met een woonoppervlak van ca. 
50 m2 een parkeernorm van 0,7 pp/woning bespreekbaar is. 
 
Het door u ingediende parkeeronderzoek is gebaseerd op een herontwikkelplan, waarvoor 
geen sluitende parkeerbalans kon worden bereikt, zelfs niet met inbegrip van de 
gemeentelijke eigendommen, waar u voorstellen voor heeft gedaan. Het plan laat zelfs een 
zodanig tekort zien, dat wij geen aanknopingspunt zien om tot verdere inhoudelijke 
beoordeling ervan te komen.  
 
Wij zien ook graag een andere volgorde van beoordeling, welke beoordeling niet begint bij 
een parkeeronderzoek. Een planinitiatief beoordelen wij primair op voormelde 
toetsingsonderwerpen (stedenbouw/maat/schaal, architectuur, doelgroepen). Uiteraard hoort 
daar ook een parkeerbalans bij. Wat ons betreft is dat een integrale toets en niet een 
fragmentarische toets op één of enkele onderdelen.  
 
Dat betekent dat wij op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zien voor een 
beoordeling van het door u ingediende parkeeronderzoek. Mocht u aanleiding zien om tot 
een vervolg te komen, dan geven wij u in overweging dit vervolg te baseren op 
bovenvermelde aspecten, waarbij ons (de intake- en omgevingstafel) gelegenheid wordt 
gegeven een planinitiatief integraal te toetsen.  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
J.P. Cnossen N. Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 


