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Het 
oorspronkelijke 
doel 

Uitgangspunt voor de Kustvisie is dat er een verbinding tot stand komt met de 
havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen. Ook moet 
hiermee de levendigheid aan het water worden verbeterd.  
 
Inmiddels zijn er meerdere besluiten genomen over de kustvisie:  
- Motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017, 6 juli 2017 
- Motie M6, vergadering gemeenteraad d.d. 8 februari 2018 
- Besluit gemeenteraad 8 februari 2018 
- Commissie Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019 
- Raadsbesluit Integrale Kustvisie Huizen d.d. 12 december 2019 
- Raadsbesluit Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen d 
13 februari 2020 
- Commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 ‘Keuzes ontwerp en uitvoering 
herinrichting Zomerkade e.o.’,  
- Motie M2 ‘Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger 
Wedekuil’, gemeenteraad d.d. 1 juli 2020 

De voortgang Zomerkade  
Door OKRA Landschapsarchitecten is naar aanleiding van het besluit op 13 
februari 2020  ‘Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.’ een 
voorlopig ontwerp opgesteld waarbinnen de verschillende activiteiten, routes en 
zones worden georganiseerd en de gewenste eenheid en uitstraling binnen het 
gebied ontstaat. 
 
 
Na het voorleggen van een eerste opzet voor het ontwerp aan de commissie 
Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 is in de gemeenteraadsvergadering van 1 juli een 
motie (motie M2) aangenomen waarin is verzocht bij de verdere uitwerking ca. 
50% van de bestaande parkeerplaatsen aan de strandzijde te behouden. OKRA is 
op dit moment bezig met de afronding van een ontwerp rekening houdend met 
motie M2. Ook wordt een totaalontwerp voor het horecaplein, de Wedekuil, de 
boulevard en het strand gemaakt. De te handhaven parkeerplaatsen (motie M2) 
worden hierin opgerooid en opgenomen in de voorgestelde boulevardinrichting. Dit 
ontwerp (beide varianten) wordt op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd.   
 

Quick wins  
In de commissie Fysiek Domein van 27 november 2019 zijn ook de quick wins 
besproken. Hierbij kan gedacht worden aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, 
aanleg veilige oversteekplaats van de Havenstraat, zijde Bestevaer en 
Baanbergenweg, de aanleg drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en/of 
ontwerp en aanleg boomgaard en bloemenweide nabij tuinderscomplex. Deze 
ontwikkelingen worden separaat bezien maar hebben gelet op eerdere 
besluitvorming niet de hoogste prioriteit. Hierbij moet ook worden gekeken naar de 
structurele lasten van dergelijke (kleine) ingrepen (beheer en onderhoud). 
 
Private initiatieven  
Natuurlijk is het mogelijk dat naast de hiervoor genoemde deelprojecten ook 
andere onderdelen van de Kustvisie worden opgepakt. Te denken valt aan het 
faciliteren van initiatieven vanuit de markt of kwalitatieve verbeteringen. 
 
Gesprekken met externen vinden plaats maar hieruit is nog niets concreets 
gekomen.  

De huidige 
planning 

Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening grote 
projecten gemeente Huizen’ artikel 6 

 
Initiatieffase  Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Realisatiefase 

Voor de Kustvisie is 
de initiatieffase met 

De prioriteiten zijn 
gesteld en de 

Uitvoering van het 
project Zomerkade 

Naar verwachting 
kan het project 



 

 

in achtneming van 
de diverse 
raadsbesluiten 
doorlopen.   

ontwerpfase loopt 
nog.  
 
Eind 2020 wordt 
deze fase naar 
verwachting voor 
Zomerkade 
afgerond. 
 
 

is na aanbesteding 
bedacht medio 
2021 

Zomerkade in 2021 
worden opgeleverd. 

 
Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius Oost 2e fase 
 

De risico’s Mogelijke risico’s: 
- Reacties omwonenden en belanghebbenden Zomerkade 
- Tegenvallend aanbestedingsresultaat van de herinrichting van de Zomerkade 

waardoor kosten hoger uitvallen en het project niet of gedeeltelijk gerealiseerd kan 
worden.  

- Eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke opzet om binnen de financiële 
kaders te blijven of aan wensen van omwonenden te voldoen kunnen afbreuk doen 
aan de oorspronkelijke doelstellingen van het project.  

- Vertraging van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Zomerkade 
 

De financiën Voor het project uitwerking kustvisie is bij aanvaarding van de motie M3 Uitvoering taken 
vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017 op 6 juli 2017 door de raad een krediet beschikbaar 
gesteld. Op 8 februari 2018 is van deze middelen € 150.000 geoormerkt voor de start van 
de nadere uitwerking van de 4 projecten genoemd in de notitie Uitwerking Kustvisie Huizen 
2017. Deze middelen zijn thans nog beschikbaar. Dat betekent dat we voor het deelproject 
Zomerkade zoals nu voor u ligt, uitgaan van dit budget. Zoals aangegeven is het 
beschikbare budget  uitgangspunt  voor  deze herinrichting en de mogelijke quick wins. 
Gerealiseerd moet worden dat de gereserveerde middelen naar verwachting volledig 
besteed zullen zijn na uitvoering van de hiervoor genoemde onderdelen. 

De beslis-
momenten 

Wensen en bedenkingen voorlopig ontwerp herinrichting Zomerkade. Planning raadscyclus 
oktober 2020. 

 


