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Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
24 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 
• VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag , J.W. Meijerman, J. Ribberink  
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 
 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker, B. Schröder 
 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin 
 

• GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 
 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw 
  

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen 
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 
Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en M.W. Hoelscher (nam digitaal deel via Teams) 
 
Afwezig: 
S.H. van Klink (VVD),  mw. K. van Werven (D66) nam wel digitaal deel aan de beraadslagingen,  
L. Schaap  (Transparant Huizen)  

Notulen van de openbare (digitale) raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 22 april 2021 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.15 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de openbare fysieke raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een 
moment van overdenking. In verband met coronamaatregelen kan iedereen vanaf zijn eigen 
plaats het woord voeren. 
 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Van Werven (D66) die wel digitaal 
aanwezig is, de heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) en de heer Klink (VVD). Wethouder 
Hoelscher is digitaal aanwezig. 
 

2. Vaststelling agenda 
Mevrouw Prins (VVD) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan (M1), mede namens 
Leefbaar Huizen, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Fractie Transparant Huizen, over 
“Betrokkenheid raad bij inbreng collegebevoegdheden in regio G&V”. De motie wordt toegevoegd 
als agendapunt 18. 
 
De heer Bource verzoekt om de volgorde van behandeling zodanig aan te passen dat op het 
moment dat een uitloopvergadering nodig zal zijn, dit digitaal kan. 
 
De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de raad voor een wijziging van de volgorde 
van de agenda is waarmee deze als volgt wordt vastgesteld: agendapunten 8, 13, 9, 12, 16, 10, 
14, 15, 11, 18, 3. tot en met 7.1. 
 

8. Integraal inpassingsplan oost-west as HOV Huizen 
 
De voorzitter heeft om 19.00 uur vanavond een petitie in ontvangst genomen die hij de raad toont. 
 
Raad – eerste termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) ziet enerzijds een integraal compleet plan waarin ook breed input is 
verwerkt. In de commissie was de meerderheid positief over het plan, omdat de meerwaarde 
duidelijk is. Het doet pijn dat er een aantal bomen moet sneuvelen, maar dat een groot aantal 
bomen zal terugkeren samen met ander groen is een belangrijk uitgangspunt. Langs het traject 
worden echter ook twee woningbouwlocaties bepaald die de raad al eerder had aangewezen om 
te onderzoeken. Aan de bewoners is niet van te voren gevraagd of zij hier woningbouw zouden 
willen zien. Het was de bedoeling om de invulling hiervan samen met de bewoners op te pakken, 
maar de buurt komt nu in opstand en voelt zich niet serieus genomen. Mede namens CDA, D66 
en PvdA dient VVD een amendement in dat recht doet aan participatie. Het college moet eerst 
met een plan komen over hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan het participatieproces voor 
woningbouw op deze twee locaties. Als kaders wordt meegegeven dat het gaat om woningbouw 
en dat de te bouwen woningen een verdeling moeten hebben van twee derde sociale huur en een 
derde middenhuur. Deze middenhuur wordt ook wel vrije sector genoemd, maar in dit geval gaat 
het om huurwoningen in het middenhuursegment. Over de aantallen wordt geen kader 
meegegeven. Er is veel behoefte aan woningbouw, zeker voor starters en mensen met een 
middeninkomen. Het is een moeilijke afweging omdat deze locatie een enorme impact heeft voor 
mensen die hier wonen. Het algemeen belang weegt hier echter zwaarder, omdat het goed is voor 
Huizen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat bij het plan Meenttracé dat vier jaar 
geleden is aangenomen, geen woningbouw betrokken was. VVD heeft destijds ingestemd, terwijl 
nu wordt gesteld dat het nieuwe plan compleet is zonder puzzelstukjes. Kan mevrouw Prins dit 
toelichten? Participatie dient vooraf plaats te vinden en nu wordt een amendement ingediend om 
dit achteraf te doen. 
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Mevrouw Prins (VVD) zegt dat participatie niet altijd vooraf gebeurt. Niemand wil dat dichtbij wordt 
gebouwd en dit zou betekenen dat er nooit iets kan gebeuren. 
VVD heeft eerder ingestemd met de HOV. De wethouder heeft dit vervolgens opgepakt en hij is 
tot de conclusie gekomen dat het mooier en beter kan voor deze omgeving en daarom is dit 
integrale, verbeterde plan ontwikkeld. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat participatie in dit geval niet achteraf mogelijk is, omdat 
er al een plan ligt. Zij vraagt of mevrouw Prins het met haar eens is dat het in dit geval een 
verkeerde volgorde is? 
 
Mevrouw Prins (VVD) bevestigt dit en heeft daarom in haar bijdrage duidelijk gemaakt dat het niet 
goed is gegaan en dat dit hersteld moet worden. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat het tien jaar heeft geduurd om te besluiten 
over het vorige plan en hier is ook heel bewust voor gekozen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft niet gezegd dat het destijds heel snel is gegaan. Zij heeft erop 
gewezen dat de wethouder het plan moest uitwerken en dat dit uitwerkingsvoorstel er nu ligt. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het teleurstellend dat een college met een programma dat ‘Vitaal en 
Verbindend’ heet, wel met mensen in gesprek gaat, maar dat zij vlak voor de vergadering hebben 
gehoord dat het in dit geval niet is gebeurd. Zeker in deze tijd zijn betrouwbaarheid en verbinding 
heel belangrijke punten. 
De discussie over een hoogwaardige ov-verbinding tussen Huizen en Hilversum loop al tien jaar. 
Er werd naar mensen geluisterd en het oorspronkelijke plan, dat in beton gegoten leek, bleek toch 
te kunnen veranderen. De volstrekt overbodige vrije busbaan is er daarom niet gekomen in 
Huizen en Blaricum. Nu de plannen voor een meerijvariant worden uitgewerkt, lijkt de 
geschiedenis zich enigszins te herhalen. Er ligt weliswaar een fraai integraal inpassingsplan dat 
veel meer is dan alleen asfalt voor een snelle busverbinding: Verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
zijn goed bekeken, er zijn kansen voor de economie, de sportaccommodaties op de Meentweide 
worden aantrekkelijker gemaakt en goed ontsloten, er is aandacht voor groen en voor het 
inpassingsplan is veel onderzoek gedaan. Een van de twee woningbouwlocaties, 
Kalmoes/Hoefblad is een mooi stuk structureel groen en met omwonenden is niet gesproken. In 
2019 is gesproken over een verkenning van mogelijke kansrijke woningbouwlocaties en zijn veel 
locaties concreet genoemd, maar deze locatie was niet veel meer dan een werknaam: 
Zuiderzee/Huizermaatweg. Omwonenden zijn niet schriftelijk geïnformeerd over deze locatiekeuze 
en eventuele consequenties. Sinds het raadsvoorstel enkele weken geleden bekend werd, is er 
inmiddels een petitie opgestart die in korte tijd al door 400 mensen is ondertekend en op 17 april 
hebben 80 mensen met een ‘levend lint’ laten zien dat ze hun groene long koesteren. De 
wethouder heeft twee weken geleden nog met bewoners afgesproken dat hij zou werken aan een 
plan om de participatie mogelijk te maken. Maar hoe is het mogelijk om omwonenden volwaardig 
te laten participeren als een woningbouwlocatie al vastligt en de grond bovendien gewoon genoeg 
geld moet opbrengen? Leefbaar Huizen en SGP hebben veel onderzoek gedaan en dienen 
vanavond een amendement in, A2, dat uitgaat van alleen de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie bij winkelcentrum Oostermeent. Door woningen te creëren voor starters en 
sociale woningbouw kan voldoende grondopbrengst worden gegenereerd en blijft de hoogte en 
volume hetzelfde. Het ambitieuze plan kan hiermee nog steeds volledig ontwikkeld worden en het 
structurele groen bij de Kalmoes blijft gewoon groen. De lijst met mogelijke kansrijke locaties kan 
door middel van volwaardige participatie tot de noodzakelijke woningbouw komen, vooraf en 
voluit. 
Na bezwaren vanuit de buurt is woningbouwlocatie bij De Hinde uit het bestemmingsplan 
Huizermaat Zuid West geschrapt en twee speeltuinen kregen een groenbestemming vanwege 
maatschappelijk en sociaal belang. 
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De heer Gencer (PvdA) stelt het raadsvoorstel ‘Verkenning mogelijke woningbouwlocaties’ uit 
2019 aan de orde. Hij herinnert zich dat SGP een amendement heeft ingediend om Vista uit te lijst 
te schrappen. Dit zou betekenen dat SGP akkoord was met de overige locaties. Dient SGP ook 
een amendement in als er veel weerstand komt uit de omgeving Oostermeent? 
 
De heer Bource (SGP) zegt dat het in 2019 om een verkenning ging. In de meeste gevallen ging 
het om zeer concrete adressen. De locatie Kalmoes had hij zelf niet op het netvlies. In de 
commissie is gesproken over de 27 locaties en het college heeft aangegeven om de locaties in 
2021 verder te ontwikkelen en hierbij is geen concrete locatie genoemd. SGP heeft ingestemd met 
een verkenning van locaties. Heel veel locaties en omwonenden hebben terecht een brief 
ontvangen van de gemeente om ze te informeren. Bij de voorliggende locatie is dit niet gedaan. 
Als de heer Bource destijds had geweten dat het om Kalmoes en Hoefblad was gegaan, had hij 
toen ook een amendement ingediend. 
 
De heer Gencer (PvdA) is met de heer Bource eens dat de participatie niet is gelopen zoals het 
hoort. In de lijst van 27 locaties stond duidelijk Zuiderzee/Huizermaat. 
 
De heer Bource (SGP) was op dit moment niet zo scherp om deze locatie op het netvlies te 
hebben en veel inwoners waren zich hier ook niet van bewust. Omwonenden van veel locaties zijn 
geïnformeerd, maar deze bewoners niet. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat De Vista een van de eerste participatie-
trajecten is geweest die de gemeente met de woningbouwvereniging en met de buurt heeft 
gedaan. Hieruit is gekomen dat twee derde zou worden bebouwd en een derde niet. Het zou 
vreemd zijn om een paar jaar later de participatie aan de kant te schuiven en te besluiten om De 
Vista toch te bebouwen. De raad heeft besloten dat dit niet mogelijk was en de wethouder heeft 
partijen geadviseerd om dit in hun verkiezingsprogramma op te nemen. 
 
De heer Gencer (PvdA) begrijpt de inbreng van Leefbaar Huizen, omdat deze fractie mede 
ondertekenaar was van geen bebouwing op De Vista. Volgens hem heeft de heer De Bruijn echter 
wel zijn handtekening onder de 27 bouwlocaties gezet. Het gaat hier om de integrale invulling op 
twee woningbouwlocaties. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft alleen gereageerd op De Vista, omdat de heer Gencer 
deze zelf heeft ingebracht. Leefbaar Huizen is het inderdaad eens geweest met de verkenning op 
27 locaties. En precies op de kleinste locatie, midden in het groen worden huizen gebouwd en met 
de andere 26 wordt op dit moment niets gedaan. Daar ageert Leefbaar Huizen tegen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de heer Bource er vertrouwen in heeft dat er 
inderdaad voor de sociale huur kan worden gebouwd. De grond moet namelijk ook een opbrengst 
genereren. En als niet lukt, verwacht hij dan dat het college terugkomt omdat de OZB omhoog 
moet? 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft De Vista specifiek genoemd, omdat de heer Bource ervoor kiest om 
met een amendement wel in te gaan op de ene locatie en niet op de andere. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat SGP, net als veel andere fracties, niet wil bouwen in het groen. 
Het amendement gaat uit van 26 sociale huurwoningen en 26 woningen voor starters. Met deze 
basis blijft het financiële totaaloverzicht in stand. VVD heeft met het amendement gesteld dat door 
participatie misschien minder opbrengst wordt gegenereerd en het dan bij de raad terug komt. 
SGP heeft gekozen voor de voorgestelde invulling op het parkeerterrein van winkelcentrum 
Oostermeent, met een iets andere indeling waardoor de opbrengst groter wordt. 
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De heer Gencer (PvdA) concludeert dat door een integrale aanpak minder bomen worden gekapt 
en dat elders op het traject een ander soort bomen wordt geplant dat de eikenprocessierups tegen 
zou moeten gaan. Ook zal er meer variatie van struiken en planten over het gehele traject zijn. 
Rotondes langs het traject en oversteekplaatsen die als zeer onveilig worden beschouwd, zullen 
worden aangepast. De parkeerplaats en de ingang van de atletiekvereniging wordt aangepast 
voor meer sociale veiligheid. En er komt een hub, zodat het goed aansluit op de ketenmobiliteit. In 
het plan zijn eveneens twee woningbouwlocaties opgenomen waarmee de raad heeft ingestemd 
dat op deze locaties woningbouw zou plaatsvinden. 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat de raad heeft gekozen voor een verkenning van potentiële 
woningbouwlocaties. 
 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat PvdA heeft gekozen voor een locatie. De integrale aanpak, 
inclusief woningbouw heeft een financieel plaatje. Onderhandeling met de provincie heeft geleid 
tot subsidie voor een integrale invulling. Om alle onderdelen te realiseren, moet een keus worden 
gemaakt tussen wat op korte termijn kan worden gerealiseerd en wat moet worden 
doorgeschoven. Huizen kent echter ook woningnood, met name voor starters en het 
middensegment. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) ontkent niet dat er woningnood is, maar het lijkt hem goed 
om als raad een visie te ontwikkelen op wat mogelijk en nodig is om te bouwen op de 27 locaties 
in plaats van elk klein stukje groen vol te bouwen met huizen. 
 
De heer Gencer (PvdA) zal deze suggestie meenemen naar de fractie. 
 
De heer Schröder (D66) meent dat de helft van de 27 locaties inmiddels als postzegels zijn 
ingevuld. Een visie hierop is zijns inziens wat laat. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat hij deze visie van het college niet steunt. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat PvdA de afweging maakt om zo veel mogelijk beschikbare 
woningbouwlocaties toe te voegen aan de woningvoorraad en dit geldt ook voor de hoek 
Zuiderzee/Huizermaat en deels voor de parkeerplaats winkelcentrum Oostermeent. Voor PvdA is 
het duidelijk waarom het college voor deze twee locaties kiest. Om hier maatschappelijk draagvlak 
voor te creëren, is een participatie-traject noodzakelijk waarbij vooraf de kaders worden 
vastgelegd in een participatie-plan. Hiervoor dient PvdA samen met VVD, CDA en D66 het door 
mevrouw Prins toegelichte amendement mede in. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat GroenLinks boos, verdrietig en geïrriteerd is vanwege de 
ontbrekende en onvolledige communicatie naar inwoners en de raad in het proces naar het 
integrale plan. Het college heeft participatie hoog in het vaandel staan, maar heeft het in dit 
project niet in de praktijk gebracht. Bewoners zijn al niet geïnformeerd over het aanwijzen van de 
locatie als een mogelijke bouwlocatie. Daarna zijn ze ook op geen enkele manier betrokken bij het 
plan. Bewoners waren pas op de hoogte toen het als raadsvoorstel op de agenda van de 
commissie FD stond. Ook de raad heeft toen voor de eerste keer van dit integrale en complexe 
plan kennis genomen. Het is niet uit te leggen dat een dergelijk plan anderhalve week voor de 
commissie wordt geagendeerd zonder enige informatie vooraf. De commissie werd hiermee 
geacht in anderhalve week het hele project te bestuderen, inclusief de samenhang, de input van 
inwoners kunnen duiden en er zinvolle vragen over te stellen. Na de commissie is de wethouder in 
gesprek gegaan met de inwoners, maar hij heeft hier helaas beloftes gedaan die hij niet nakwam 
waardoor het gecreëerde probleem nu bij de raad ligt. Dit is niet gepast en het getuigt niet van 
goed bestuur. GroenLinks dient daarom een motie van afkeuring in, M2. 
 



 

 

 
  
Datum: 22-4-2021      Blad: 6 

 

 

De heer Gencer (PvdA) memoreert dat de collega van mevrouw Rienstra in de commissie heel 
enthousiast was over beide woningbouwlocaties. Dient GroenLinks vandaag een motie van 
afkeuring in over het participatie-traject of over het hele plan? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat de motie over de communicatie en participatie gaat, niet 
over de woningen. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of mevrouw Rienstra kan aangeven of zij voor of tegen de 
woningbouwlocatie is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) komt hier in de tweede termijn op terug. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of GroenLinks heeft ingestemd met de 27 bouwlocaties. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) bevestigt dit. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is benieuwd of de heer Gencer weet waar PvdA mee heeft 
ingestemd. Het betrof een verkenning voor mogelijke bouwlocaties. Vandaag presenteert hij het 
alsof dit betekent dat deze locaties koste wat het kost bebouwd moeten worden. 
 
De heer Gencer (PvdA) probeert een helder beeld te krijgen van welke partijen voor woningbouw 
zijn en welke niet. PvdA heeft ingestemd met mogelijke bouwlocaties en dit betekent dat het om 
kansrijke woningbouwlocaties gaat. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) gaat er vanuit dat ook PvdA, op het moment dat invulling wordt 
gegeven aan een bouwlocatie, tijdig een voorstel krijgt inclusief participatie in plaats van een 
uitgewerkt plan dat dient als dekking voor een project. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft GroenLinks zojuist bevraagd omdat het in zijn beleving in de 
commissie anders liep dan nu. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kan zich niet voorstellen dat de heer Gencer als raadslid niet zelf 
het besluit wil nemen over waar en hoe gebouwd gaat worden. De raad stelt toch de kaders vast 
en oefent de controle uit? 
 
De heer Gencer (PvdA) ontkent dit niet. 
 
De heer Bource (SGP) memoreert dat hij tijdens de raadsbehandeling al heeft aangegeven hoe 
belangrijk participatie is en hij ook heeft benadrukt dat niet moet worden gebouwd in structureel 
groen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat in het collegeprogramma staat dat in principe 
niet wordt gebouwd in groen. Hoe sterk is dit principe? 
 
De heer Gencer (PvdA) antwoordt dat dit precies dat betekent: in principe wordt niet in groen 
gebouwd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is blij met de woningen, maar dit goede nieuws wordt teniet 
gedaan door de slechte communicatie en het slechte participatieproces. 
 
Mevrouw Prins (VVD) leest in het collegeakkoord dat in beginsel niet in het groen wordt gebouwd 
voor woningbouw, maar de term ‘in beginsel’ maakt al duidelijk dat er ruimte wordt gemaakt voor 
ontwikkelingen en dat het dus niet in beton is gegoten. Er moet een zware afweging zijn, maar het 
moet mogelijk zijn. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) concludeert dat het ‘in beginsel’ niet bouwen in het 
groen eigenlijk niets voorstelt. Dorpsbelangen Huizen heeft altijd gezegd: Niet bouwen in het 
groen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat er verantwoordelijkheid is genomen en dat Dorpsbelangen 
Huizen de afgelopen drie jaar overal alleen maar nee op heeft gezegd. VVD wil meedenken over 
wat het beste is voor Huizen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen altijd voor goede 
voorstellen is. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt wat de zwaarwegende reden is voor deze locatie om 
te bebouwen voor het traject HOV. 
 
Mevrouw Prins (VVD) antwoordt dat het niet zo makkelijk is dat de criteria altijd duidelijk zijn. Het 
is een afweging van belangen die variëren van woningen die nodig zijn of een busremise die ook 
in het groen is gebouwd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) concludeert dat mevrouw Prins twee stukken grond op een 
hoop gooit. In het ene geval gaat het om een groengebied tussen de mensen waar huizen worden 
gebouwd. In het andere geval ligt het aan de rand van Huizen waar niemand woont en hier wordt 
een busremise gebouwd. 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat uit het bestemmingsplan van 2012 blijkt dat het een 
opvallend groen opgezette wijk is. Vervolgens werden speeltuintjes vanwege zwaarwegende 
maatschappelijke sociale belangen groen. In dezelfde wijk is een woningbouwlocatie voorgesteld 
bij De Hinde en hebben de bewoners ook bezwaar aangetekend en dit is gehonoreerd en deze 
locatie is vervallen. SGP heeft overigens ook tegen de busremise in het groen gestemd. 
 
Mevrouw Prins (VVD) denkt dat elke afwijking van een bestemmingsplan opnieuw een afweging is 
en geen enkel geval is hetzelfde. Inderdaad is aangegeven dat wordt gebouwd voor geld, maar in 
het amendement is aangegeven dat de opbrengst moet worden losgelaten en het college wordt 
opgeroepen om met een participatieplan te komen. 
 
De heer Bource (SGP) memoreert dat zowel in de commissie over de verkenning als in de 
raadsvergadering meerdere partijen bij herhaling hebben verklaard dat op het moment dat 
bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn, deze terugkomen in de commissie en de raad. 
In de laatste commissievergadering was hij aangenaam verrast doordat de wethouder stelde dat 
het traject waar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden, verbreed zou moeten worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat in het amendement van de VVD het besluit om te 
bouwen wel is genomen. Dit betekent dat participatie ‘met de handen op de rug’ zal plaatsvinden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) bevestigt dat VVD de beslissing heeft genomen dat het om een bouwlocatie 
gaat. Vervolgens moet worden bepaald wat gebouwd kan worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) neemt het voorbeeld van de Driftweg en stelt dat er geen sprake is 
van participatie als inmiddels is besloten dat hier wordt gebouwd. Op basis van participatie komt 
het college met een plan en dit principe is hier losgelaten. 
 
Mevrouw Prins (VVD) herhaalt dat VVD kiest voor deze twee bouwlocaties. Als nu wordt gekozen 
voor één locatie, wordt de strop gewoon doorgegeven. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) complimenteert het college met het plan en spreekt zijn waardering 
uit voor de integraliteit ervan. De woningbouw dient het project te dekken en het gaat hierbij om 
locaties die de raad zelf als mogelijke locaties heeft aangewezen. Toch werd de raad verrast. De 
verkenning werd de ChristenUnie ingegeven door de Woonagenda met als doel volkshuisvesting. 
Hierbij was de verwachting dat het college de mogelijkheden verkent, afstemming zoekt met 
betrokkenen en een goed participatietraject doorloopt. De raad heeft deze verkenningslocaties 
aangewezen, maar dit betekent niet dat het college zonder enige participatie vooraf op deze 
manier een plan kan ontwikkelen. Met name de locatie Kalmoes Hoefblad roept veel reacties op, 
omdat hier gebouwd moet worden in het groen. De bewoners zijn in verzet gekomen en de 
wethouder is met ze in gesprek gegaan en hij heeft in de commissie tekst en uitleg gegeven, maar 
ondertussen ligt nog steeds hetzelfde plan voor. Wat is met de bewoners afgesproken en wat gaat 
de wethouder doen met deze afspraken? Er wordt een financiële koppeling gelegd tussen de 
woningbouw en het project en ChristenUnie vindt dit niet wenselijk. Ervaringen hiermee in het 
verleden zijn bepaald niet altijd positief geweest. Wat gebeurt er als het plan duurder uitvalt? 
Wordt de mix van de woningen in dat geval gewijzigd? En als de woningbouw minder oplevert dan 
verwacht, wordt het plan dan aangepast? ChristenUnie zou liever financiering zien vanuit een 
voorziening of een algemene reserve. 
Zal het college voor de overige nog te verkennen locaties wel een participatietraject doorlopen 
voordat de raad een afgerond plan wordt voorgelegd? Als het voorstel vanavond wordt 
aangenomen, worden dan maatregelen genomen om sociale woningen sociaal te houden, zoals 
een zelfbewoningsplicht en eventueel andere voorwaarden? 
 
De heer Rebel (CDA) constateert dat het plan er materieel prachtig uitziet, maar er is ook sprake 
van een democratisch tekort en het achterwege blijven van burgerparticipatie. De wethouder heeft 
het zwaarbevochten resultaat van zijn voorganger, de laatste echt groene GroenLinks-wethouder, 
asfaltsmeren genoemd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt waarop de heer Rebel zich baseert dat de heer Pas de 
laatste echte GroenLinkser was. 
 
De heer Rebel (CDA) merkt bij GroenLinks altijd een soort ‘marketing groen’ terwijl wethouder Pas 
echt op de hoogte was van groen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) constateert dat de heer Rebel de landelijke politiek erbij betrekt. 
 
De heer Rebel (CDA) gaat ervan uit dat GroenLinks één partij is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) bevestigt dit, maar in Huizen zitten drie vrouwen in de raad en zij 
vraagt zich af waarom de heer Rebel naar de landelijke partij kijkt. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft een beeld van GroenLinks van een marketing groene partij met heel 
veel grootse plannen die weinig bijdragen terwijl wethouder Pas echt wist wat groen was. 
De vraag is waarom wethouder Boom de raad nooit heeft deelgemaakt van zijn ideeën. Waarom 
heeft hij niet een paar jaar geleden het besluit genomen dat hij geen uitvoering wilde geven aan 
de ‘asfaltsmeer-overeenkomst’ tussen de gemeente Huizen en de provincie? Tot in het laatste 
verslag van het protocol grote projecten stelt hij dat uitvoering wordt gegeven aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie. Mevrouw Van Deutekom 
heeft bij ongeveer alle besprekingen van het protocol namens CDA gevraagd wat de stand van 
zaken was. Steeds was er geen specifiek nieuws te melden. Waarom is de raad niet eerder 
geïnformeerd over het besluit om geen uitvoering te geven aan de eerdere overeenkomst en over 
de wijziging van de scope van het project? 
Na de perspresentatie van 22 maart kreeg de wethouder uiteraard veel lof voor het integrale plan 
waar aandacht was voor asfalt, HOV, fiets en veiligheid, biodiversiteit et cetera. Al snel werd de 
vraag gesteld met wie het bouwen in de Kalmoes was afgestemd en of dit wel zo groen was. 
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Tijdens de paasdagen leverde een petitie van bewoners al 381 handtekeningen op tegen de 
plannen. In de commissie werd de wethouder gevraagd hoe participatie was toegepast. De raad is 
bij de vaststelling van de lijst met 27 locaties duidelijk geweest: Het ging om potentiële 
bouwlocaties en in participatie met omwonenden wordt verder bekeken wat mogelijk is. De 
wethouder stelde dat zeker met de buurt was gesproken. De volgende dag vroeg de eerste 
bewoner met wie hierover was gesproken. Vervolgens heeft de wethouder op zondag koffie 
gedronken met een aantal bewoners. Het resultaat was dat er een hek om de 
woningbouwplannen aan de Kalmoes werd gezet waarmee de financiële pijler onder het 
raadsvoorstel werd weggeslagen. Waarom heeft de wethouder maandagmorgen de commissie 
niet geïnformeerd over het gesprek met de bewoners en tegelijkertijd aangegeven hoe nu verder 
zou worden gegaan? Vanavond moet het plan van de wethouder middels amendementen worden 
gered. Tijdens het gesprek met de bewoners is een gezamenlijke verklaring toegezegd. In de 
commissie is hier aandacht aan besteed toen de heer Schröder om een afschrift van deze brief 
vroeg en de heer Bource benieuwd was wanneer deze zou worden verzonden. De wethouder 
heeft hierop aangegeven dat deze de volgende dag of een dag later zou worden verzonden. Tot 
op heden is geen nieuwsbrief ontvangen, geen gezamenlijke verklaring en geen bericht aan de 
raad dat de gedane toezegging niet wordt nagekomen. Dit handelen heeft impact op bewoners. 
Waarom is deze verklaring nog steeds niet verzonden? De raadsvergadering kan geen reden zijn, 
want de raad heeft hier niets mee te maken. De wethouder heeft steeds gesteld dat het om een 
gezamenlijk plan gaat, maar de raad is niet meegenomen in de scopewijziging van het project, 
niet geïnformeerd over het gesprek met bewoners, de bewoners zijn niet meegenomen in de 
plannen en de toezegging over de nieuwsbrief is niet nakomen. Dit heeft weinig te maken met een 
gezamenlijk plan. Is de wethouder bereid om zijn excuses hiervoor te maken? 
In het coalitieprogramma is specifiek aandacht besteed aan de participatie bij de plannen van de 
gemeente middels een participatieladder. 
Een vraag voor de wethouder is hoe hij zijn rol als hoeder voor de participatie ziet in het hele 
proces. Hoe is het plan door het college gekomen? Is er overleg geweest met zijn collega's? En 
trekt de wethouder lessen uit het voorgaande? 
CDA vindt het plan echter aantrekkelijk, omdat gedacht is aan veiligheid, fietspaden, goede 
ontsluiting, biodiversiteit et cetera en woningbouw is voor CDA ook van belang. CDA steunt het 
ingediende amendement om het plan op de andere onderdelen dan woningbouw doorgang te 
laten vinden. Voor de woningbouw moet opnieuw worden begonnen met als uitgangspunt de lijst 
met potentiële woningbouwlocaties. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat in het verkiezingsprogramma van CDA 
2018-2022 staat dat CDA geen nieuwbouw wil in groenvoorzieningen binnen de gemeente. Kan 
de heer Rebel hierop ingaan? 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat met betrekking tot woningbouw in participatie wordt bekeken wat 
mogelijk is. CDA stemt tegen beslispunt 2 van het raadsvoorstel, omdat dit oorspronkelijk was 
verbonden aan het concrete bouwvoorstel. CDA dient mede het amendement in om het voorstel 
op tafel te houden. Het siert een aantal oppositiepartijen dat deze de moeite hebben genomen om 
zelf met een voorstel te komen. Vandaag trekt CDA een streep wat betreft de rol als 
volksvertegenwoordiger en controleur van het collegebeleid. De informatievoorziening naar de 
raad en omgang met bewoners kan niet op deze voet verder gaan. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt of de heer Rebel een beeld heeft bij de participatieladder. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft hier niet echt een concreet beeld bij. Als raad is beleid vastgesteld 
voor participatie. Het amendement roept het college op om eerst de uitgangspunten met een 
participatiedocument vast te leggen, voordat in gesprek wordt gegaan met omwonenden van de 
locaties. 
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De heer Bource (SGP) memoreert dat hiermee niet altijd goede ervaringen zijn opgedaan waarbij 
hij refereert aan de participatie bij de Keucheniusstraat. Het is heel belangrijk om van te voren 
duidelijk te maken wat het niveau van participatie is. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat het amendement volledig tegemoet komt aan deze wens. Hierin 
wordt het college opgeroepen om eerst met een soort startverklaring te komen waarin duidelijk 
wordt waarover wordt geparticipeerd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat de heer Rebel met betrekking tot de 
busremise zeer stellig was over niet bouwen in het groen. 
 
De heer Rebel (CDA) licht toe dat het amendement het college terug laat keren naar de 
vastgestelde lijst van woningbouwlocaties en vervolgens in participatie met een voorstel kan 
komen. Hij kan niet vooruitlopen op deze voorstellen. Als het college terugkomt met een concreet 
voorstel, zou mevrouw Rebel haar vraag nog een keer kunnen stellen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) begrijpt dat CDA tegen beslispunt 2 stemt, maar punt 3 spreekt over 
woningbouw op beide locaties. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt dat beslispunt 2 in het initiële raadsvoorstel, het definitief aanwijzen 
van woningbouwlocaties, direct is gekoppeld aan een concreet plan met aantallen woningen. Dit is 
nu van tafel en dus hoeft hier niet mee ingestemd te worden. In participatie wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn, zoals is afgesproken bij de lijst van woningbouwlocaties. 
 
Mevrouw Prins (VVD) leest in punt 2 dat de genoemde locaties bebouwd worden en zij begrijpt 
dat de heer Rebel meent dat het heel anders zou kunnen worden. 
 
De heer Rebel (CDA) wil dat de participatie voor beide locaties opnieuw wordt gestart en 
vervolgens wordt bekeken wat hieruit komt, conform het uitgangspunt dat is geformuleerd bij de 
lijst van potentiële bouwlocaties. 
 
De heer Bource (SGP) hoort de heer Rebel nu eigenlijk zeggen dat een keuze wordt gemaakt uit 
de lijst van potentiële woningbouwlocaties. In het raadsvoorstel wordt echter specifiek over twee 
bouwlocaties gesproken. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft gezegd dat de lijst met potentiële woningbouwlocaties in participatie 
verder wordt uitgewerkt. In het raadsvoorstel staat dat de opbrengsten van de 
woningbouwlocaties specifiek ten goede komen van het project. Echter, het is nu nog niet bekend 
wat er uit de participatie komt. Als de opbrengst minder zou worden, moet het college op zoek 
naar een aanvullende dekking. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) constateert dat na drie jaar stilte opeens het nieuwe 
plan wordt gepresenteerd en dat het vorige plan wordt weggezet als het ‘plempen van asfalt’. Het 
opwaarderen van veel groen lijkt mooi, maar eerst worden er honderden bomen gekapt en wordt 
het huidige groen vernietigd. De twee woningbouwlocaties worden gebruikt voor de financiering. 
Ook wordt een derde locatie, de Regentesse, genoemd, maar deze is in het uiteindelijke voorstel 
reeds gesneuveld. Bewoners van Kalmoes en Hoefblad zullen zich met hand en tand blijven 
verzetten tegen de bebouwing en nu al opbrengsten inboeken, is opportuun. Ook Dorpsbelangen 
Huizen had de locatie Hoefblad niet voor ogen bij de lijst met eventuele bouwlocaties. Wegens 
gebrek aan participatie dient deze locatie met structureel groen zonder meer uit het raadsvoorstel 
geschrapt te worden. De locatie Oostermeent stond wel duidelijk op de lijst met locaties, maar ook 
hier zou iets meer overleg met de bewoners goed zijn. Het zal moeten blijken of er behoefte is aan 
bedrijven in de plint. Een alternatief in het voorstel is meerijden via het Meenttracé. Hiervoor zal 
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de gemeente Huizen € 700.000 moeten neertellen, maar er hoeven geen extra woningen 
gebouwd te worden en de voltallige raad heeft hier in het verleden mee ingestemd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de wethouder het woord participatie kent en of 
hij misschien weet waarom de inwoners van Huizen in het algemeen weinig vertrouwen hebben in 
de politiek. Zij heeft een flyer uit 2009 bij zich waaruit blijkt dat Dorpsbelangen Huizen destijds al 
de straat op ging tegen de HOV. Wat op dit moment plaatsvindt, noemt zij machtspolitiek. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat het allemaal om een snelle busverbinding 
naar Hilversum of Amsterdam gaat en in dat opzicht is de HOV niet zo slecht. Deze wethouder 
heeft het voor elkaar gekregen om niet alleen een stuk busbaan aan te leggen, maar ook meer 
groen toegevoegd en de situatie veiliger gemaakt. Met elke vijf minuten een bus is het belangrijk 
dat er zo min mogelijk langzame kruisingen zijn. 
Leefbaar Huizen en SGP hebben voorgesteld om van de 52 woningen op de Oostermeent 26 
sociale huurwoningen en 26 starterswoningen te realiseren waarmee de opbrengst die wordt 
gegenereerd nog € 2.500,00 meer is dan de oorspronkelijke plannen van de wethouder. Het blijkt 
dus mogelijk om het project uit te voeren zonder woningen op de Kalmoes te bouwen. Leefbaar 
Huizen wil niet in het groene plantsoen bouwen. Als dit in de toekomst nodig mocht zijn, zal dit 
eerst kenbaar worden gemaakt aan de kiezers. Leefbaar Huizen wil wel bouwen op een 
parkeerterrein. De raad wordt opgeroepen dit voorstel te steunen en de wethouder uit te nodigen 
om in een participatieproces meerdere locaties te onderzoeken, omdat Huizen woningen nodig 
heeft. 
 
De heer Schröder (D66) stelt dat vanavond een nieuwe grote stap in de HOV voorligt; een 
integraal plan over de hele oost-west as. Tot nu toe ging het alleen om het aanpassen van asfalt, 
maar met dit plan wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd over de hele oost-west as 
waarmee het hele gebied een upgrade kan krijgen. Deze verbeteringen sneeuwen vanavond 
helaas helemaal onder door de woningen die in het plan zijn opgenomen. In Huizen is een tekort 
aan woningen en D66 is niet tegen woningbouw. De twee locaties zijn bovendien opgenomen in 
de lijst van potentiële woningbouwlocaties. De afspraak met het college was echter dat voor alle 
potentiële locaties altijd eerst participatie zou worden uitgewerkt. Gezien de onrust in de buurt 
blijkt dat omwonenden onvoldoende zijn geïnformeerd, laat staat dat participatie heeft 
plaatsgevonden. Als vooraf was geparticipeerd, had deze onrust niet hoeven ontstaan. Door de 
gehanteerde aanpak staat de gemeente bovendien op grote afstand met de buurt. Met het mede 
door D66 ingediende amendement wil D66 de fout richting de buurt herstellen. Het college wordt 
opgedragen om nu eerst te starten met een volwaardige participatie voor deze twee locaties 
waarbij de opbrengst en het aantal woningen wordt losgekoppeld. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 
College 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
Wethouder Boom memoreert dat hij in de commissie zijn erkentelijkheid heeft uitgesproken naar 
zijn voorganger. Hij constateert dat het integrale plan op goedkeuring van de raad kan rekenen, 
maar tegelijkertijd twee problemen met zich meebrengt. 
Allereerst de termijn waarop het college met de raad in gesprek is gegaan. Het is begrijpelijk dat 
de raad zich verbaast over een dergelijk veelomvattend plan zonder eerder op onderdelen hiervan 
ingegaan te zijn. In de commissie heeft de wethouder uitgelegd dat dit vooral te maken had met 
het zoeken naar de samenhang en de mogelijkheid van financiering. Het is duidelijk dat dit anders 
had gemoeten. 
In de commissie heeft de wethouder duidelijk gemaakt dat de participatie niet op de juiste manier 
invulling heeft gekregen. Dit heeft hij een probleem genoemd en het ook gezien als een uitdaging 
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om het vervolgens goed te doen. Deze opdracht geeft de raad hem ook mee en deze zal hij ook 
gaan uitvoeren. Het is heel vervelend dat een deel van de Huizer bevolking zich niet op de juiste 
manier betrokken voelt en door de wethouder ook niet op de juiste manier is betrokken. 
Wel vindt de wethouder dat hij er met de medewerkers en het college in is geslaagd om een mooi, 
integraal, groots plan te produceren dat op allerlei elementen ziet. Deze onderdelen worden ook 
door de raad gewaardeerd, maar ze raken ondergesneeuwd in de discussie over de elementen 
die niet goed zijn gegaan. Voor deze zaken die niet goed zijn gegaan, maakt de wethouder zijn 
oprechte en welgemeende excuses. 
In tegenstelling tot wat eerder is gezegd, is het een gezamenlijk plan waarover de raad beslist. 
Vanzelfsprekend gaat de wethouder zorgen voor betere participatie en begrijpt hij de frustratie van 
mensen. Aan de andere kant wijst hij ook op het tekort aan woningen in Huizen en stelt dat deze 
opgave kan botsen met andere opgaven. 
De wethouder gaat vervolgens in op de gestelde vragen. 
Voor het in gesprek gaan over wat nodig en mogelijk is, zal eerst een plan en een structuur 
worden neergelegd. 
De financiering moet sluitend zijn binnen het plan. De harde mix van woningen komt niet voort uit 
de behoefte om een bepaalde hoeveelheid geld te genereren, maar komt voort uit de behoefte 
aan een bepaald soort woningen. 
Hopelijk is de ombuiging van het plan met forse vergroeningen in lijn met de gedachte die zijn 
voorganger had met de verandering van de originele overeenkomst. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat Dorpsbelangen Huizen een aantal 
vragen heeft gesteld over participatie en vertrouwen. 
 
Wethouder Boom kent het woord participatie. Op de vraag waarom inwoners van Huizen minder 
of geen vertrouwen in de politiek hebben, kan hij pas beantwoorden als mevrouw Rebel deze 
vraag specificeert. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de wethouder horen zeggen dat hij de inwoners 
niet zoveel spreekt. Dit ligt niet aan de inwoners, maar aan de wethouder. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat het grootste deel van zijn tijd bestaat uit het spreken van 
bewoners. Eerder heeft hij al gesteld dat in dit geval niet voldoende is gesproken met deze 
bewoners en dit betreurt hij. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft gevraagd waarom de nieuwsbrief niet is verzonden. 
 
Wethouder Boom zegt dat naarmate het proces ingewikkelder werd, de voorbereiding langer duurt 
en tot zijn spijt moet hij bekennen dat zijn toezegging in de commissie over de verzendtermijn niet 
is gehaald en dit betreurt hij ten zeerste. De nieuwsbrief is voor hem de opstart van het in gesprek 
raken, wat hopelijk leidt tot een goed participatietraject. Als het buurtcomité en de gemeente erin 
slagen om een gezamenlijk tekst overeen te komen, zal dit bij voorkeur een gezamenlijke 
nieuwsbrief worden. 
 
De heer Rebel (CDA) brengt in herinnering dat is afgesproken dat er een gezamenlijke 
nieuwsbrief komt. 
 
Wethouder Boom is op de zondagochtend in gesprek gegaan en de intentie om het gezamenlijk te 
doen staat nog overeind. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft ook geïnformeerd hoe de kwestie in het college is besproken en of dit 
invloed heeft gehad op de wethouder Participatie. 
 



 

 

 
  
Datum: 22-4-2021      Blad: 13 

 

 

De heer Bource (SGP) concludeert dat de wethouder in de commissie al heeft gezegd dat de 
gezamenlijke nieuwsbrief al bijna rond was. Nu blijkt dat niet is teruggekoppeld naar de bewoners  
dat dit niet is gelukt. 
 
Wethouder Boom stelt dat dit pertinent onjuist is. 
 
De heer Bource (SGP) heeft deze informatie van de inwoners ontvangen. 
 
De voorzitter vat samen dat hij begrijpt dat er wel contact is geweest, maar dat er geen 
overeenstemming is over een gezamenlijke verklaring. 
 
Wethouder Boom benadrukt dat er wel degelijk contact is geweest over het feit dat de nieuwsbrief 
nog niet is verschenen en ook de reden waarom niet, is bekend. 
 
De heer Bource (SGP) heeft een reactie gekregen van een omwonende die een mailwisseling 
heeft getoond en daarom heeft hij zijn opmerking gemaakt. Hij sluit niet uit dat hij niet het hele 
bericht heeft gezien. Als er met de bewoners is gesproken, dan is dat goed. 
 
Wethouder Boom zegt dat er is gesproken over het feit dat de nieuwsbrief nog niet gaat 
verschijnen. De participatie moet nog komen en hij heeft heel goed begrepen dat deze participatie 
tot op heden niet als fijn is ervaren. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat de participatie niet alleen niet fijn was, maar nog 
helemaal niet heeft plaatsgevonden. Zij is benieuwd welke mogelijkheden de wethouder ziet met 
betrekking tot woningen aan de Kalmoes. 
 
Wethouder Boom heeft goed begrepen dat de raad van te voren op de hoogte gebracht wil 
worden van het participatieplan waarin de kaders heel duidelijk zullen zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of er inmiddels niet zoveel wijzigingen zijn, dat 
het wellicht beter is als de wethouder met een nieuw voorstel komt. 
 
De voorzitter stelt voor om hierover in de tweede termijn te discussiëren. Hij schorst de 
vergadering kort voor collegiaal overleg van de wethouder. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft wethouder Hoelscher, die digitaal aanwezig is, het 
woord. 
 
Wethouder Boom verzoekt de heer Rebel om zijn vraag te herhalen zodat wethouder Hoelscher 
deze kan beantwoorden. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft naar aanleiding van het coalitieprogramma gevraagd hoe de 
wethouder Participatie bij dit project betrokken is geweest en wat zijn lessen zijn uit deze casus 
voor het vervolg. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat in Huizen een systematiek is omarmd die uitgaat van leren door 
doen. Het is uitermate vervelend dat het in het voorliggende geval niet goed is gegaan. Behalve 
excuses van de wethouder betekent dit dat het de volgende keer wel goed moet worden gedaan. 
Als coördinerend wethouder Burgerparticipatie houdt hij zich bezig met de totstandkoming van het 
beleid en evalueert hij met de vakwethouders en ook zullen signalen bij burgers die het betreft, 
worden opgehaald. Overigens heeft elke vakwethouder zijn eigen burgerparticipatietraject. De les 
die hij uit deze casus meeneemt, is dat de overheid zich veel meer in burgers moet verplaatsen en 
veel meer informatie op moet verstrekken zonder zelf een selectie te maken. Zelfs als het 
participatietraject nu wel goed wordt doorlopen, zal aan het eind niet iedereen tevreden zijn, 
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omdat niet iedereen kan krijgen wat hij wil. Als er wel gebouwd wordt op de genoemde locaties 
wordt gesteld dat dit vooraf al was bepaald. Als er niet wordt gebouwd, verschuift de woningbouw 
naar een andere locatie. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) noemt een andere locatie aanbieden een verkeerde 
interpretatie van participatie. Het is goed om te erkennen dat het niet goed is gegaan en dat 
opnieuw moet worden begonnen, maar op het moment dat deze locatie wordt losgelaten en wordt 
gezegd dat het nooit meer ergens anders zal lukken, is dit geen participatie. 
 
Wethouder Hoelscher heeft gesproken over gewenst resultaat van bewoners bij een 
burgerparticipatietraject, maar participatie kent vele vormen. Het is ook informeren. Voor de 
participatieladder geldt, hoe hoger je komt, hoe meer rechten burgers in een participatietraject 
hebben. Hij heeft een eerste analyse gegeven van wat hier mis is gegaan. Omdat het altijd gaat 
om de perceptie van de inwoners, is het duidelijk dat zij niet vinden dat ze gehoord zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat het college drie jaar geleden is begonnen met 
de participatieladder. Vaak is uitgelegd hoe deze werkt en als er dan iets mis gaat, is het heel 
netjes om te zeggen dat het in het begin verkeerd is gegaan en dat dit nu wordt goedgemaakt, 
omdat er anders problemen met de volgende projecten ontstaan. Dit vindt de heer De Bruijn een 
heel verkeerde interpretatie. 
 
Wethouder Hoelscher denkt dat op het moment dat niet op deze locatie wordt gebouwd, andere 
burgers het gevoel zullen hebben dat het op hun schouders terecht komt. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt of wethouder Hoelscher bij dit project de participatieladder kan 
duiden. 
 
Wethouder Hoelscher kan dit niet, omdat dit project van wethouder Boom is. Het is ook niet zo 
belangrijk dat deze weet welke trede van de participatieladder het betreft, maar het is van belang 
dat de inwoners het heel goed weten, zodat de verwachtingen goed gemanaged kunnen worden 
en teleurstellingen aan het eind voorkomen kunnen worden. 
 
De heer Rebel (CDA) wil een aanvulling doen op het amendement van VVD, CDA, PvdA en D66. 
Beslispunt 2 houdt nog teveel verband met het aanvankelijke raadsvoorstel inzake de 
woningbouw. Het voorstel is om beslispunt 2 in het raadsvoorstel te houden, maar dat in een extra 
besluitpunt duidelijk wordt gemaakt dat definitief aanwijzen voorlopig aanwijzen wordt. 
 
De voorzitter schorst op verzoek van wethouder Boom de vergadering voor collegiaal overleg. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Boom. 
 
Wethouder Boom gaat in op de 2 amendementen en 1 motie. 
Bij het beoordelen hiervan is bekeken wat ze toevoegen aan de discussie over participatie. 
Amendement A1, inclusief de aanvulling dat definitie wordt gewijzigd in voorlopig, gaat over 
participatie. Het college noemt dit een mooi amendement en neemt dit over. 
In Amendement A2 mist hij het woord participatie waarmee het minder van toepassing is op wat 
vanavond is gewisseld. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt wat de wethouder onder participatie verstaat. 
 
Wethouder Boom stelt dat vanaf het begin van deze vergadering over participatie is gesproken. 
Dit onderwerp staat ter discussie, omdat het niet goed is gegaan. Er is niet op de juiste wijze 
geparticipeerd. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) bevestigt dat het de hele avond over participatie is gegaan, 
ook is aangegeven dat er geen participatie is geweest. Bij de Oostermeent is wel gesproken met 
de diverse omwonenden en belanghebbenden. Is dit participatie of alleen informeren? Op de 
Kalmoes is de wethouder wel in gesprek geweest, maar hiervan heeft de raad geen 
terugkoppeling ontvangen. Op verzoek voegt hij graag het woord participatie toe aan amendement 
2. 
 
Wethouder Boom gaat vervolgens in op de motie. 
Hij heeft zo duidelijk mogelijk gemaakt dat er fouten zijn gemaakt, dat het anders moet en dat hij 
dit ziet als zijn verantwoordelijkheid en dit heel belangrijk vindt. Het werpt zeker een smet op dit 
mooie plan. Hij begrijpt de motie en als het doel is om hem ervan te overtuigen dat er fouten zijn 
gemaakt en dat het anders moet, respecteert hij dit. Hij betreurt het niet op de juiste wijze invullen 
van de participatie en dit moet hij herstellen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat GroenLinks de motie wil indienen om heel duidelijk te 
maken dat dit geen “steekje” laten vallen is, maar om “steken” gaat. 
 
Raad – tweede termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat het aanwijzen van bouwlocaties altijd moeilijk is en omwonenden 
vinden het nooit leuk. De wethouder heeft toegeven dat er fouten zijn gemaakt en hij heeft 
aangegeven deze te gaan herstellen. Omdat het nodig is om te bouwen voor mensen met een 
lager- en middeninkomen kiest VVD naast een plan met een integrale aanpak voor de oost-west 
as, ook voor woningbouw hoewel dit geen gemakkelijk besluit is. Hopelijk kan het 
participatietraject snel beginnen met alle belanghebbenden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat de wethouder hoopte dat het plan integraal 
zou worden overgenomen, omdat zich anders een probleem met de geldschieters zou voordoen. 
Wat gebeurt er met de geldschieters nu het plan wordt gewijzigd? 
De wethouder heeft het probleem naar het idee van de heer De Bruijn geprobeerd minder groot te 
maken door verkleinwoordjes te gebruiken. 
Is een heel project als HOV en wonen niet heel veel voor één wethouder? 
 
De heer Bource (SGP) ziet participatie als volwaardig uitgangspunt van maatschappelijk 
draagvlak en niet als sluitstuk. Hij ziet bij de wethouder duidelijk een beweging ten goede, maar 
het is wel achteraf. Het is teleurstellend dat de wethouder meent dat amendement A2 niet over 
participatie gaat. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard waarmee het groen behouden 
moet blijven en de SGP is het hiermee eens. Ook het aanvullende amendement A1 zal SGP niet 
steunen. Hetzelfde geldt voor de motie van afkeuring. De wethouder heeft geprobeerd om uit te 
leggen wat hij heeft gedaan. SGP pleit ervoor om verder te gaan met het zoeken naar geschikte 
woningbouwlocaties. 
 
De heer Rebel (CDA) gaat in op het verzoek van de heer De Bruijn in die heeft gevraagd om een 
visie op alle woningbouwlocaties. Deze is er in feite al, namelijk de afspraak dat in participatie de 
locaties worden uitgewerkt met als uitgangspunt is 1/3-1/3-1/3 voor het geheel. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) begrijpt de inbreng van de heer Rebel, maar hij denkt dat 
behalve beschrijven ook werk gemaakt moet worden waar wat voor wie wordt gebouwd. 
 
De heer Rebel (CDA) deelt dit punt en volgens hem heeft wethouder Rebel toegezegd periodiek 
de lijst met de actuele stand van zaken naar de raad te sturen. Op het moment dat een locatie 
wordt ingevuld, is afgesproken dat deze ook in de raad wordt besproken. 
In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat er een audit komt naar de veiligheid van het 
tracé als onderdeel van het ontwerpproces. Kan de wethouder hierop ingaan? 
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Amendement A1 is mede ingediend en wordt dus ondersteund. 
Amendement A2 wordt niet gesteund. 
De motie van afkeuring wordt niet gesteund, omdat de wethouder uitgebreid zijn excuses heeft 
gemaakt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt hoe participatie op dit moment nog vormgegeven kan 
worden in het proces en wat de mogelijkheden op beide locaties zijn. 
Als de opbrengsten tegenvallen, komt er een voorstel voor de financiële dekking van het tekort. 
Kan worden aangegeven hoe een eventueel tekort kan worden gedekt? 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat de indieners van het amendement niet zijn gespecialiseerd in het 
opstellen van een participatieplan. Zij neemt aan, nu de problemen en valkuilen bekend zijn, dat 
het een doordacht plan wordt. De financiering is een duidelijke opdracht aan het college. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) meent dat er met amendement A1 in feite geen dekkend plan meer 
ligt. Amendement A2 biedt wel een dekking. ChristenUnie zal daarom met dit tweede 
amendement instemmen. 
De motie van GroenLinks wordt niet gesteund, omdat erop wordt vertrouwd dat de wethouder in 
lijn met zijn betoog de participatie zal vormgeven. 
 
Mevrouw Rebel heeft VVD horen zeggen dat de wethouder 240 reacties heeft meegenomen. 
Geldt dit voor het oude of voor het nieuwe plan? De voltallige raad heeft ingestemd met het 
Meenttracé en opeens was het nieuwe plan er. Dit tweede plan kent risico’s met betrekking tot het 
bouwen. De gemeente is aan het bezuinigen en heeft geen extra geld. Dorpsbelangen Huizen wil 
niet dat belastingen worden verhoogd. Als stemverklaring geeft mevrouw Rebel mee: 
Dorpsbelangen Huizen bouwt niet voor de poen en ook niet in het groen’. 
 
De heer Gencer (PvdA) steunt amendement A1 dat PvdA mede heeft ingediend. 
Met betrekking tot amendement A2 vraagt hij zich af of bij het wijzigen van de woningen ook een 
participatietraject nodig is. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft aan de wethouder gevraagd of deze heeft gesproken 
met de mensen op de Oostermeent. Dit heeft hij gedaan. Over de verlegging van de rotonde is 
ook gesproken met de tennisverenging en de atletiekvereniging. Er kan dus vanuit worden gegaan 
dat hier participatie heeft plaatsgevonden. 
 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat amendement A1 het participatietraject op beide locaties wil 
inzetten. 
De motie M2 van GroenLinks wordt niet gesteund vanwege de heldere uitleg van de wethouder en 
het vertrouwen dat hij dit gaat oplossen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gaat in op de moties en amendementen. 
Amendement A1 wordt niet gesteund, omdat Leefbaar Huizen amendement A2 steunt. 
Motie M2 gaat over de hele gang van zaken en dit vindt de heer De Bruijn wel heel veel. Hij gaat 
er nog steeds vanuit dat er wordt gesproken over de HOV en dit traject heeft de wethouder perfect 
aangepakt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) licht toe dat GroenLinks juist geen motie van afkeuring heeft 
willen indienen over het hele proces, maar over het deel communicatie en participatie. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt voor om dit aan de bewoners over te laten. 
 
De heer Schröder (D66) geeft namens D66 een reactie op de moties en amendementen. 
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Motie M2 wordt niet gesteund, omdat deze te ver gaat op dit moment, zeker na het betoog van de 
wethouder gehoord hebbende. 
Amendement A1 is mede door D66 ingediend en dit betekent dat niet kan worden ingestemd met 
amendement A2. De heer Schröder spreekt wel zijn waardering uit naar de indieners, omdat hier 
moeite in is gestoken en er een goed dekkingsvoorstel ligt. Hij kan echter niet met stelligheid 
zeggen dat er op dit moment al voldoende is geparticipeerd op de Oostermeent. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich met betrekking tot amendement A2 aan bij voorgaande 
spreker. Zij voegt er aan toe dat gezien de ervaringen op de Huizermaatweg met de 
koopwoningen voor starters, GroenLinks niet positief staat tegenover het idee om participatie 
opnieuw te starter. 
Amendement A1 wordt gesteund in het belang van het plan en om de participatie voor zover dit 
nog mogelijk is een kans te geven. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat Dorpsbelangen Huizen beide amendementen 
niet kan steunen. 
Naar aanleiding van de reactie van de wethouder wordt motie M2 niet gesteund. 
 
College 
 
Wethouder Boom antwoordt op de vraag van CDA dat de toegezegde audit inderdaad zal 
plaatsvinden en deze zal hij ter beschikking stellen. 
HOV is een groot project, inclusief woningen, maar het wordt door het college in gezamenlijkheid 
gedaan. 
Ook met de aanpassing van definitief naar voorlopig denkt de wethouder dat de financierders 
geen probleem zullen hebben. 
Voor het participatietraject wordt een plan gemaakt en dit zal met de raad worden gedeeld. 
Als er onverhoopt een tekort ontstaat waarvoor een dekking moet worden gezocht, komt de 
wethouder bij de raad terug. 
 

Stemming 
 
Amendement A1- participatie woningbouw in het kader van realisering HOV Huizen 
VVD, CDA, PvdA, D66 
 
overwegende dat: 
- participatie het uitgangspunt was bij het vaststellen van de lijst van potentiële 

woningbouwlocaties; 
- het wenselijk is dat het college: 

o een plan maakt voor hoe het vorm en inhoud wil geven aan het participatieproces 
voor de woningbouw op de locaties Zuiderzee en Oostermeent als onderdeel van het 
integraal inpassingsplan, 

o de raad, voordat het participatieproces op die basis start, over het plan informeert; 
o de raad regelmatig via de commissie Fysiek Domein informeert over het verloop van 

het participatieproces en na afloop over de uitkomst ervan; 
- wil de participatie wezenlijk zijn alleen als kader moet worden meegegeven, dat: 

o het gaat om woningbouw op de locaties Zuiderzee en parkeerterrein Oostermeent; 
o het totaal aantal te bouwen woningen moet voldoen aan de verdeling: 

- 2/3 in de categorie sociale huur met een huurprijs tot maximaal € 752 huur per maand, 1/3 in 
de categorie vrije sector met een huurprijs tot maximaal € 925 per maand; 

- met dit nieuwe kader: 
o de passage in het raadsvoorstel op bladzijde 4 onderaan, dat begint met “Het college 

zet in op de realisatie van “ en eindigt met: “ In de onderstaande tabel staat de 
verdeling over de twee locaties weergegeven. “, en 
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o de daaronder opgenomen tabel waarnaar voornoemde zin verwijst; geen gelding 
meer hebben voor de participatie; 

- wanneer de uitkomst van het participatieproces is, dat de exploitatieopbrengst onvoldoende is 
voor de benodigde financiële dekking van het voorliggende integrale plan, het college een 
aanvullend voorstel aan de raad dient voor te leggen voor de financiële dekking van het tekort 
op de benodigde exploitatieopbrengst; 
 
besluit: 
het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen: 

- ingevoegd worden nieuwe beslispunten 3 t/m 5 die als volgt komt te luiden: 
3. De woningbouw op beide locaties het resultaat laten zijn van een intensief 
participatieproces, waarvoor verder alleen als kader geldt dat het totaal aantal te bouwen 
woningen voldoet aan de volgende verdeling: 213 in de categorie sociale huur (tot € 752 per 
maand), en 1/3 in de zogenoemde middenhuur categorie (tot € 925 per maand). 
4. Het college opdragen: a. een participatieplan te laten opstellen, dat voorafgaand aan de 
start van het intensieve participatieproces ter informatie aan de raad zal worden gestuurd; b. 
de raad regelmatig via de commissie Fysiek Domein te informeren over het verloop van het 
participatieproces en na afronding over de uitkomst ervan. 
5. Indien de uitkomst van de participatie tot gevolg heeft dat de benodigde 
exploitatieopbrengst niet wordt gehaald het college opdragen een voorstel aan de raad voor te 
leggen voor de financiële dekking van het tekort de beslispunten 3 en 4 te vernummeren tot 
de beslispunten 6 en 7. 

 
Tijdens de beraadslagingen wordt het amendement mondeling door de indieners gewijzigd, 
waardoor voorafgaand aan de eerste bullet van het dictum van het amendement nog een bullet 
wordt toegevoegd die als volgt luidt: 

o in beslispunt 2 wordt het woord“…..definitief” vervangen door “….. voorlopig……”. 
 
Het amendement wordt na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen aangenomen met 
8 stemmen tegen van de heer De Bruijn, mevrouw Van der Kleij, de heren Koning en Doorn, 
mevrouw Terlouw, mevrouw Rebel, de heer Driessen en de heer Bource en 16 stemmen voor van 
mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag, Bartlema, Ribberink en Rebel, mevrouw Van 
Deutekom, de heren Woudsma en Van der Pas, mevrouw Leeuwin, de heren Gencer, 
Lekkerkerker en Schröder, mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens en mevrouw Van den Berge. 
 
Amendement A2 – Leefbaar Huizen en SGP dat voorstelt om de door het college 
voorgestelde beslispunten 1, 2 en 3 als volgt te wijzigen: 
 
- Het met uitzondering van de woningbouwlocatie Zuiderzee vaststellen van het integraal 

inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen en het bijhorende financiële totaaloverzicht als 
kader. 

- Volgend uit voorstel 1, het definitief aanwijzen van alleen het parkeerterrein oostzijde 
winkelcentrum Oostermeent als woningbouwlocatie voor de bouw van in totaal 52 woningen, 
waarvan 26 sociale huurwoningen met een huur tot € 752 per maand, en 26 woningen in de 
categorie Koop Starters. 

- Volgend uit voorstel 1, instemmen met het plan oost-west as gedeeltelijk te voorfinancieren op 
basis van de verwachte exploitatieopbrengst van woningbouw op de locatie Parkeerterrein 
oostzijde winkelcentrum Oostermeent. 

 
Met het aannemen van amendement A1 is amendement A2 overbodig geworden en wordt 
daarom niet in stemming gebracht. 
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Met inachtneming van de wijzigingen van de in het raadsvoorstel vermelde beslispunten, als 
gevolg van het aangenomen amendement A1, is vervolgens: 

 
conform de beslispunten 1 t/m 6 besloten met 8 stemmen tegen van Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en SGP en 16 stemmen voor van VVD, CDA, D66, PvdA en 
GroenLinks. 
 
in meerderheid conform beslispunt 7 besloten met 6 stemmen tegen van Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie en SGP en 18 stemmen voor van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en 
Dorpsbelangen Huizen. 
 
Motie M2 – Motie van afkeuring, GroenLinks 
 
overwegende dat: 
 
• het inpassingsplan niet alleen een zorgt voor een verantwoorde inpassing van de HOV op de 

oost-west as, maar dat het voorstel ook voorziet in een veiliger en logischer afwikkeling van 
het fiets- en voetgangersverkeer in het plangebied; 

• veel aandacht wordt besteed aan de groenvoorziening in het plangebied. 
• voor een deel van de financiering van het Integraal inpassingsplan gezocht wordt in de 

grondopbrengst van de bouw van 52 sociale huurwoningen en 23 woningen in het midden 
huursegment; 

• daartoe in het voorstel de locatie bij het winkelcentrum Oostermeent voor de sociale 
huurwoningen aangewezen wordt, en voor de woningen in het midden huursegment de locatie 
Zuiderzee; 
 
constaterende dat: 
 

• omwonenden van de bouwlocaties niet zijn uitgenodigd voor een participatietraject en niet op 
de hoogte zijn gesteld van het bestaan van dit Integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) 
Huizen tot het moment waarop het voorstel openbaar is gemaakt; 

• onduidelijkheid is gerezen over de participatiemogelijkheden bij de realisering van de 
woningbouw als onderdeel van het inpassingsplan; 

• recente afspraken met de bewoners over een uit te geven nieuwsbrief aan alle omwonenden 
niet zijn nagekomen; spreekt zijn afkeuring uit over het gebrek aan communicatie naar 
inwoners en gemeenteraad en het gebrek aan participatiemogelijkheid voor (direct) 
omwonenden van genoemde bouwlocaties; 

 
Motie M2 wordt verworpen met 4 stemmen voor van mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens, 
mevrouw Van den Berge en mevrouw Van der Kleij en 20 stemmen tegen van de overige 
raadsleden. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter concludeert, na consultatie van de fractievoorzitters, dat de vergadering op 23 april 
om 19.30 uur digitaal wordt vervolgd en schorst de vergadering om 23.15 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juni 2021 

 
De voorzitter,      De raadsgriffier, 


