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

Geachte raadsleden. 

Op 6 november ontvingen wij de door de fractie Leefbaar Huizen gestelde raadsvragen over de 
actualiteit van diverse nota's en visies in relatie tot de aanstelling van een acquisitiemanager. Daarbij 
gaat het specifiek om de Toekomstvisie 2007, de Kadernota Economie 2008, de Detailhandelsvisie 2010 
en de bij deze drie aansluitende nota Toerisme en Recreatie 2008. 

De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015. Dat betekent dat de vragen 
schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift aan alle raadsleden wordt 
gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden geagendeerd voor de eerst volgende 
raadsvergadering. 

In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de door u gestelde vraag 
vooraf. 

1. Bent u het met Leefbaar Huizen eens dat de genoemde nota's en visies verouderd zijn? 

Antwoord 
Hier zijn wij het deels mee eens. De Kadernota Economie 2008 en de Detailhandelsvisie 2010 zijn op 
onderdelen verouderd. De Kadernota Economie gaf een beeld van de Huizer economie waarbij de grote 
projecten gespiegeld zijn aan een sterkte/ zwakte-analyse (kansen en bedreigingen). Op veel van de 
elementen die in de Kadernota staan vermeld wordt nog steeds ingezet. Daarbij is het onderdeel 
economie momenteel geborgd in de Regionale Samenwerkings Agenda en dit krijgt ook bij de 
omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet een plek. 

Samen met uw raad wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet, waarbij het opstellen 
van een omgevingsvisie één van de actiepunten is. 
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De Omgevingswet treedt, voor zover nu bekend, per 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet vraagt 
om een integrale benadering van beleid en regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving. Dit is een goed 
moment om de actualiteit van diverse beleidsnota's te bekijken, waaronder de Structuurvisie, 
Toekomstvisie en Kadernota Economie en daarnaast te bezien of bepaalde regels nog noodzakelijk zijn. 

De algemene conclusies in de Detailhandelsvisie 2010 zoals In hoofdstuk 6 verwoord worden nog steeds 
onderschreven. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt gewerkt aan een actualisatie van de 
detailhandelsvisie. 

De Toekomstvisie 2007 heeft een doorlooptijd tot 2020. Daarbij is de visie ruimtelijk vertaald in de 
Structuurvisie dat een richtinggevend document is tot 2030. Zoals hiervoor aangegeven wordt in het 
kader van de Omgevingswet gewerkt aan een integrale omgevingsvisie, waarbij ook gekeken wordt naar 
de Toekomstvisie en Structuurvisie. 

Tot slot de nota Toerisme en Recreatie 2008. Dit plan is destijds met participatie van direct betrokkenen 
en een vertegenwoordiging van lokale ondernemers tot stand gekomen. In 2011 is in samenwerking 
met het externe bureau Leisure Result de Nota Toerisme Huizen 2011 - 2014 ontwikkeld en door de 
gemeenteraad in maart 2011 vastgesteld. In september 2013 is deze nota geëvalueerd. De uitkomsten 
hebben er toe geleid dat na afloop van het beleid op 26 april 2016 besloten is het beleid met in acht 
name van nuanceringen en het Actieplan Evenementen 2015 - 2018 te continueren tot 2019. In 2019 zal 
bezien worden op welke wijze vervolg gegeven kan worden, zowel beleidsmatig als uitvoerend, aan 
toerisme. 

2. Zo nee. Kunt u aangeven waarom deze nota's en visies nog voldoen? 

Antwoord 
Zie de beantwoording hiervoor onder punt 1. 

3. Zo ja, wanneer kan de raad de vernieuwde versies verwachten? 

Antwoord 
Aan de actualisatie van de detailhandelsvisie wordt in de regio gewerkt. De verwachting is dat deze in de 
loop van 2019 concreet is en aan u wordt voorgelegd. De Toekomstvisie en Kadernota Economie 
worden in principe niet geactualiseerd en de inhoud van de deze nota's krijgt naar verwachting een plek 
in de op te stellen omgevingsvisie. Zoals gezegd wordt samen met uw raad gewerkt aan de 
implementatie van de Omgevingswet, waarbij het opstellen van een omgevingsvisie één van de 
actiepunten is. Een planning voor deze omgevingsvisie is op dit moment nog niet bekend, maar uw raad 
wordt nauw betrokken in het proces van totstandkoming van deze visie. 

Hoe omgegaan wordt met de nota Toerisme en Recreatie is bij de beantwoording van vraag 1 
aangegeven. 
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4. Bent u het met Leefbaar Huizen eens dat zo lang er geen recente, aangepaste visies en 
nota's liggen, het aanstellen van een acquisitiemanager geen enkel nut heeft? 

Antwoord 
In de aangehaalde stukken blijkt een beleidsmatige lijn/ visie die nog steeds door ons wordt 
onderschreven. Het is dan ook zeker niet zo dat eerst nieuw beleid moet worden ontwikkeld alvorens tot 
aanstelling van een acquisitiemanager kan worden over gegaan. Wel is het van belang om de taken/ 
opdrachten die deze persoon meekrijgt af te bakenen om discussie te voorkomen. Hier wordt dan ook 
aan gewerkt. 

Hoogachtend, 

emeester en wethouders, 

. Veldhuisen 
eentesecretaris burgemeestón \ ^ 



 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
 
 
         Huizen, 6 november 2018 
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Geacht college, 
 
 
Naar aanleiding van de begrotingsraad van 1 november jl., en de door mij gestelde vraag tijdens de 
bijdrage van de heer Meijerman over de acquisitiemanager en het beleid waarmee deze te maken 
krijgt, het volgende. 
 
De Toekomstvisie 2007, de Kadernota Economie 2008, de Detailhandelsvisie 2010 en de bij deze 3 
aansluitende nota Toerisme en Recreatie 2008 zijn enorm verouderd. Uw college wil voor de 
komende 4 jaar een acquisitiemanager aanstellen voor 80.000 euro per jaar. 
Naar aanleiding hiervan heb ik op grond van artikel 47 van het “reglement van orde voor de 
vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad” de volgende vragen aan u. 
 
1. Bent u het met Leefbaar Huizen eens dat de genoemde nota’s en visies verouderd zijn? 
2. Zo nee, kunt u aangeven waarom deze nota’s en visies nog voldoen? 
3. Zo ja, wanneer kan de raad de vernieuwde versies verwachten? 
4. Bent u het met Leefbaar Huizen eens dat zo lang er geen recente, aangepaste visies en nota’s 

liggen, het aanstellen van een acquisitiemanager geen enkel nut heeft? 
 
Een schriftelijk antwoord van uw college op mijn vragen zie ik graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Koning (Leefbaar Huizen) 

 


