
Van: Inwoner Huizen (geanonimiseerd) 
Datum: dinsdag 1 juni 2021 14:25 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 
 
Onderwerp: Brief Havenstraatgroep met informatie over plan en aankoopproces BN-fabrieksterrein 

Goedemiddag,  
 
Mag ik u namens de Havenstraatgroep het verzoek doen bijgaande brief bij ingekomen stukken, 
agendapunt 4, te plaatsen voor de raadsvergadering van 3 juni a.s.? 
 
Vriendelijk dank, 
 
Hartelijke groet, 
 
De Havenstraatgroep 
Peter Baas 
Pieter Hogenbirk 
Christiaan Koop 
Peter Kos 
Jaco van Vliet 
en supporters 
 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Inwoner Huizen (geanonimiseerd)  
Date: di 1 jun. 2021 om 14:21 
Subject: Brief Havenstraatgroep met informatie over plan en aankoopproces BN-fabrieksterrein 
To: burgemeester en leden van de gemeenteraad 
 

Geachte leden van de raad,  
 
Namens de Havenstraatgroep ontvangt u hierbij onze brief met informatie over ons plan en het 
aankoopproces van het BN-fabrieksterrein. 
 
In de brief lichten wij toe waarom wij u deze brief toesturen. 
 
De brief wordt tevens verzonden aan de griffie met verzoek om agendering. 
 
Dank voor uw aandacht, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Havenstraatgroep 
Peter Baas 
Pieter Hogenbirk 
Christiaan Koop 
Peter Kos 
Jaco van Vliet 
en supporters 
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Havenstraatgroep●

Bijlage bij brief | overzicht plan en aankoopproces

Disclaimer: verstrekte informatie is niet voor publicatie.



Het plan●

Gepresenteerd aan de gemeente, bewerkt





Vertrekpunt: plan Havenstraatgroep



























Kostendrager: wonen toevoegen aan werken

Rood – maatschappelijk/cultureel/horeca/leisure

Geel – werken

Wit – wonen toevoegen aan werken





Wat betekent ons voorstel voor Huizen?

• Álle vijf beleidsambities van de gemeente worden gerealiseerd:
1. Havenstraat als verbinding Oude Haven - Oude Dorp (en O-W)

2. Fabrieksterrein als attractief verblijfsgebied aan de verbinding

3. Fabrieksterrein als hotspot voor cultureel-maatschappelijk programma

4. Behoud erfgoed en monumenten met transformatie bestaande gebouwen

5. Werkgelegenheid ook voor lager onderwijsprofielen met breed palet

• Zet Huizen op de kaart voor bezoekers, impuls bestedingen en werk

• Werkgelegenheid toekomstsectoren: recreatie, toerisme, creative

• Toevoeging woonruimte voor mix aan doelgroepen



Betekent dit verkleuren van ‘t Plaveen?

• Nee. Het blijft bedrijventerrein. Maar bedrijventerrein mét wonen eróp

• Natuurlijk en duurzaam overgangsgebied wonen-werk creëren

• Zowel werken, sport, recreatie, horeca, cultuur, maatschappelijk, wonen

• Aanwijzen als ‘gemengd gebied’, wonen in afgebakende zone

• In die afgebakende zone werken op de BG, wonen op de verdieping

• In plinten ruimte voor ateliers, werken aan huis, maakindustrie etc.

• Havenstraat e.o. beleidsmatig al aangewezen als tranformatiegebied

• Er is altijd gewoond op de Havenstraat (hoek Rokerijweg / Bestevaer) 



Woningen 
Havenstraat/
Rokerijweg

Woningen 
Havenstraat/
Bestevaer



Zit het wonen bedrijven in de weg?

• Nee. Bepalend zijn planologische ruimte en milieuvergunning

• Locatie wonen/horeca buiten bereik van milieuzonering bedrijven

• BN wil meewerken aan mogelijk maken, aanpassing BP/milieucontour 

• Lokale bedrijven hebben zelf eerder afgezien van aankoop van de strook

• Andere gegadigden konden grondprijs/voorwaarden niet accepteren

• Er was geen marktvraag naar functies binnen BP op die locatie

• Markt monofunctionele kantoorruimte op deze locatie minimaal



Waarom dan horeca en wonen erbij?

• Geen andere kostendragers cultureel-maatschappelijk gevonden

• Supermarkt en detailhandel zijn eerder nadrukkelijk afgewezen

• Functies zijn (ook) nodig voor veiligheid en verblijfskwaliteit

• Vraagprijs van BN maakt toevoeging opbrengsten noodzakelijk

• Zonder bijdrage gemeente moet het vanuit het plan zelf komen

• Als kansen (bijv. locaties) zich voordoen kan daar altijd nog naar 
worden gekeken



Staat de Havenstraatgroep erachter?

• Volledig. Als meer m2/m3 noodzakelijk is voor haalbaarheid.

• Oorspronkelijke plan was open en zeer ruimtelijk, parksetting.

• Maar hebben zelf ook gezocht naar meer m2/m3 (2017/2018).

• Wonen belangrijk voor leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid.

• Uitwerking creëert nu zelfs betere openbare ruimte (zie scenario’s).

• Aandacht voor goede zichtlijnen, doorkijken en looplijnen.

• Eerst stedenbouw. Architectuur is in dit stadium nog niet aan de orde.

• Gezamenlijke visie met ontwikkelaars -> integraler en krachtiger



Het aankoopproces●

Beknopt overzicht aankoopproces



Intensief proces van ca. 4 maanden

• 11 januari | Havenstraatgroep koopvoorstel ontvangen van BN 

• 22 januari | Havenstraatgroep doet BN verzoek om volledig informatiedossier

• 5 februari | Deal Havenstraatgroep met investerende bouwers en melding aan BN/gemeente

• 23 februari | Ambtelijk overleg Havenstraatgroep en investerende bouwers

• 26 februari | Geplande datum indiening voorstel aan BN (o.v.v. tijdige informatieverstrekking)

• 5 maart | Start sloop door BN (tijdens onderhandeling, geen tijdige informatieverstrekking)

• 9 maart | Akkoord op hoofdlijnen met BN (exclusieve aankoopoptie) en start bodemonderzoek

• 15 maart | 1e bestuurlijk overleg (Boom/Rebel/Klompmaker/Van Noord)

• 1 april | 2e bestuurlijk overleg (Boom/Rebel/Klompmaker/Van Noord)

• 21 april | 3e bestuurlijk overleg (Boom/Rebel/Klompmaker/Van Noord)

• 26 april | Private partners zien noodgedwongen af van aankoop, melding aan BN/gemeente

• 15 mei | Afloop koopoptie en geplande datum leveren grond (o.b.v. concept-koopovereenkomst)

• 15 mei | Antwoorden Havenstraatgroep aan vragen fracties en verstrekken nadere informatie

• 18 mei | Gemeente doet alsnog toezegging wonen aan investerende bouwers en verzoekt om hervatting aankoop, niet mogelijk
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