
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motie realisering stadspark op het Huizerhoofd   
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 18 maart 2021, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad; 
 
overwegende dat:  
- in de raadsvergadering van 12 december 2019 de gemeenteraad van Huizen de 

Kustvisie heeft vastgesteld; 
- in de raadsvergadering van 13 februari 2020 de gemeenteraad de prioritering van de 

uitwerking van de Kustvisie heeft vastgesteld;  
- bij de beantwoording van vragen van de SGP-fractie naar aanleiding van de mededeling 

van het college van 5 oktober 2020 over Hotel Newport, de raad geïnformeerd is over de 
aanbiedingsplicht die geldt voor de aangrenzende landtong; 

- in de Kustvisie voor het deelgebied “Huizerhoofd” de ambitie is op opgenomen, dat dit 
gebied zich ontwikkelt tot een volwaardig stadspark met ruimte voor bijvoorbeeld. de 
scouting, een natuurspeelplaats of (horeca) activiteiten op de kop van de pier; 

- in de uitwerking en prioritering van de Kustvisie is opgenomen, dat er voor dit gebied een 
integraal gebiedsontwerp wordt gemaakt; 

- een ontwikkelaar zich inmiddels heeft gemeld om invulling te geven aan dit gebied; 
- in de presentatie van de ontwikkelaar blijkt dat het gebied meer weg heeft van een 

vakantiepark dan een stadspark zoals geambieerd in de kustvisie;  
 
draagt het college op: 
1. overeenkomstig het raadsbesluit van 13 februari 2020 de ambitie uit de Kustvisie om het 

“Huizerhoofd” te ontwikkelen tot een openbaar groen gebied, te handhaven, en 
2. ter uitvoering van dat besluit een voorstel aan de raad voor te leggen voor een integraal 

gebiedsontwerp, waarin tevens wordt ingegaan op hoe dit gerealiseerd kan worden 
rekening houdend met de aanbiedingsplicht voor de “landtong”; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ingediend door: 
 
R.H. Rebel J. Prins  B. Schröder S. van der Pas W. Doorn K. Rienstra 
(CDA)   (VVD)  (D66)  (PvdA)  (ChristenUnie) (GroenLinks) 
 
w.g.  w.g.  w.g.  w.g.  w.g.  w.g. 
  


