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Van:  < >
Verzonden: woensdag 6 april 2022 21:24

Aan: gemeente, gemhzn gemeente@huizen.nl

Onderwerp: mail voor gemeente

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stuur ik u een brief voor het college van burgemeester en wethouders over de voorgenomen
herontwikkeling van de Vituskerk, Hooghuizenweg 36 in Huizen.
Wilt u deze brief doorgeleiden?
Ik ontvang graag een ontvangstbevestiging.

Met vriendelijke groet,

 



Aan: College van BenW van Huizen, via gemeente@huizen.nl

Betreft: afschrift brief

Huizen, 6 april 2022

Geachte heer, mevrouw,

Graag zenden wij het college van burgemeester en wethouders van Huizen een afschrift van onze

brief aan de RK Parochie Huizen-Blaricum Bijvanck, over de voorgenomen herontwikkeling van de

Vituskerk aan Hooghuizenweg 36 in Huizen.

Wij verzoeken u vriendelijk de ontvangst van deze brief te bevestigen en deze brief ter informatie
aan de gemeenteraad door te geleiden.

Namens de omwonenden van de Vituskerk,

  



Aan het kerkbestuur van de RK parochie
Huizen t.a.v.   

Per e-mail: 

cc. College van Burgemeester en Wethouders van Huizen
cc. Gemeenteraad Huizen
cc. Directeur Flevoschool

Bijlagen: 2

Huizen, 6 april 2022

Betreft: samenwerken aan een beter plan voor Hooghuizenweg 36 (Vituskerk)

Geachte  ,

In reactie op uw uitnodiging aan directe omwonenden op 24 maart 2022 om alternatieven aan te
dragen voor uw voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de Hooghuizenweg 36 (Vituskerk), sturen
wij u graag onze suggesties. Wij begrijpen de nut en noodzaak van uw plannen en staan op het

standpunt dat de ontwikkeling op een positieve manier kan en moet bijdragen aan onze buurt, in het
bijzonder de omwonenden van de Vituskerk. Onze suggesties zijn daar op gericht. Wij vertrouwen er

op dat u onze suggesties een volwaardige plaats geeft in uw planproces en ons intensief bij de

verdere ontwikkeling blijft betrekken.

Aanleiding
De RK parochie Huizen/Blaricum Bijvanck is voornemens de Vituskerk aan de Hooghuizenweg 36 in

Huizen af te breken en op de plaats van de kerk woningen te bouwen. Dit plan volgt op het
onttrekken van de Vituskerk aan de diensten van de RK parochie, enkele jaren geleden.

U heeft op 19 januari 2022 de omliggende bewoners en delen van de buurt geïnformeerd over uw
plannen en daarbij ontwerpschetsen getoond, die uitgaan van een programma van 15

huurappartementen, verdeeld in derden sociaal, middelduur en duur op het huidige bouwvlak van de

kerk en 19 parkeerplekken op het terrein van de kerk.

Deze avond heeft geleid tot beroering. Op initiatief van de werkgroep Vituskerk van de
buurtvereniging Erica zijn er vervolgens in februari 2022 twee bijeenkomsten georganiseerd om
enerzijds uw plannen nader te duiden en anderzijds vanuit het perspectief van de buurt te verkennen
wat belangrijk is bij een eventuele herontwikkeling van de Vituskerk. De directeur van de Flevoschool
heeft deze gesprekken gefaciliteerd, waarvoor wij hem erkentelijk zijn. Als toehoorders vanuit de RK

parochie waren   en   aanwezig. In deze bijeenkomsten is duidelijk
geworden dat de herontwikkeling van de Vituskerk zowel een financieel belang kent voor de
parochie (waarbij verhuur een aantrekkelijker optie is dan verkoop vanwege mogelijke afdracht aan
het bisdom), als moet voorzien in huisvesting voor parochianen van de RK parochie. Verder werd 
duidelijk dat het beoogde programma mede het resultaat is van uw gesprekken met de wethouder
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Huizen over woningcategorieën en een beperkte
parkeernorm van 1,2 (i.p.v. 1,8). Vanuit de buurt is aangegeven begrip te hebben voor de belangen
van de parochie, maar is ook aangegeven dat de locatie en het gebouw van de Vituskerk van grote



cultuurhistorische betekenis zijn voor de buurt en dat de herontwikkeling een spijtige noodzaak 
schijnt te zijn. Omwonenden, buurt en school hebben zorgen over de ontwikkeling. Verder hebben 
alle deelnemers in januari 2022 kennis genomen van de Kerkenvisie van de gemeente Huizen, die de 
bijzondere cultuurhistorische waarde van de Vituskerk onderstreept.

Bezwaren
Op 24 maart 2022 heeft u 12 direct omwonenden uitgenodigd voor verder gesprek. Dit zijn bewoners 
van percelen om de Vituskerk op de Naarderstraat, Bovenlangewijnseweg en Hooghuizenweg. U 
heeft daarin teruggekoppeld welke bezwaren op het ontwerp u in de bijeenkomst in december 2021 
heeft gehoord van de aanwezige buurtbewoners:

• Te grote massaliteit
• Vorm i.r.t. verlies aan lichtinval
• De galerij aan de oostzijde i.r.t. inkijk in de tuinen aan de Hooghuizenweg
• Het verlies van de evacuatieplek voor de school op het kerkpleintje
• Het grote aantal parkeerplaatsen zichtbaar vanaf de (Hooghuizen) weg

Wij completeren graag deze opsomming.
Massa De getoonde massa is te fors. Wij zijn van mening dat het bepaalde in het 

bestemmingsplan (goothoogte 6 meter, nok 9 meter) onjuist is geïnterpreteerd 
door tussen 6 en 9 meter een woonlaag toe te voegen. Het bestemmingsplan is 
wat de omwonenden betreft uitgangspunt en staat daarmee maximaal twee 
lagen met kap toe.

Functie Het bestemmingsplan voorziet in de functie maatschappelijke doeleinden. 
Woningbouw op plekken met maatschappelijke doeleinden is volgens het 
bestemmingsplan op specifiek aangewezen locaties toegestaan. De 
Hooghuizenweg 36 behoort daar niet toe. Woningbouw is dus ons inziens in 
beginsel niet mogelijk, maar mogelijk acceptabel als daarmee kwaliteit aan de 
buurt wordt toegevoegd.

Bouwvlak De massa staat te dicht op de woningen. Wat de omwonenden betreft mag het 
bouwvlak meer richting de Bovenlangewijnseweg (straat) worden geplaatst, 
zodat de afstand tot de woningen aan de Hooghuizenweg wordt vergroot. De 
afstand tot de woningen aan de Bovenlangewijnseweg mag niet worden 
verkleind.

Lichtinval Voor de omwonenden is de positionering en helling van het dakvlak essentieel. 
Omwonenden aan de Hooghuizenweg en Bovenlangewijnseweg willen de 
huidige lichtinval minimaal behouden. Dit is een hard punt.

Galerij De omwonenden aan de Hooghuizenweg en Bovenlangewijnseweg (noordkant 
van het perceel) willen geen balkons of galerij aan de noord- en oostkant. Dit is 
een oplosbare ontwerpopgave. Ook dit is een hard punt.

Evacuatieplek De evacuatieplek van de school moet behouden blijven.
Parkeren Het aantal parkeerplaatsen is o.b.v. de parkeernorm te verklaren, maar tegelijk 

een inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit (groen op het kerkplein). Het verlies van 
het kerkplein, het groen en de evacuatieplek ten bate van parkeren vinden wij 
een slecht idee. Zonder de zaak goed te regelen achten wij het risico groot dat 
bewoners van de nieuwbouw meer dan 1 auto hebben. Dat leidt dan tot een 
grotere parkeerdruk op de wijk en dat vinden wij op die locatie die al druk met 
parkeren is een slecht plan. Wij verzoeken u daarom privaatrechtelijk te regelen 
dat huurders niet meer dan 1 auto bezitten en dat zij hierop aanspreekbaar zijn.



Aan deze punten voegen wij graag toe:

Groen Het groen in de buurt neemt in het plan af. Groen wordt belangrijker in het licht 
van klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en gezondheid. Wij staan op het punt dat er 
juist meer groen moet worden toegevoegd.

Veiligheid Wij hebben zorgen over de bereikbaarheid van de wijk voor nood en 
hulpdiensten door toevoeging van extra woningen en parkeren, zeker bij 
spitsverkeer rondom de school.

Energie Wij onderschrijven de bedoeling voor een gasloze bouw en noodzaak van 
moderne installaties. De installaties moeten bestendig zijn voor de komende 50 
jaar. Wij voorzien in het getoonde ontwerp echter geluidsoverlast van technische 
installaties. Het liefst zien wij een collectieve oplossing waar zowel de buurt als 
het pand van de RK parochie van profiteert.

Zoals aangegeven hebben wij begrip voor de effecten die de RK parochie met deze ontwikkeling wil 
bereiken: langjarige, zekere inkomsten voor de parochie en huisvesting voor parochianen, die 
daarmee ook kan bijdragen aan het vlottrekken van de woningmarkt in Huizen. Tegelijk vinden wij 
dat er een derde belang is, namelijk de bijdrage van de ontwikkeling aan de buurt. Op basis van de 
huidige voorstellen voorzien wij een tekort aan ruimtelijke kwaliteit, negatieve effecten voor 
omwonenden, drukte en onveiligheid.

Alternatieven
In de bijeenkomst van 24 maart 2022 heeft u aangegeven open te staan voor een alternatieve 
benadering van de buurt en heeft u omwonenden ruimte gegeven om alternatieven aan te dragen. 
Dat doen wij graag in deze brief.

Vooropgesteld: wij zijn geen ontwikkelende partij en hebben niet de organisatie zoals uw architect 
tot onze beschikking. Niettemin zien wij op twee niveaus alternatieven: in de vorm van een beter 
ontwerp en in de vorm van een aangepast programma.

Ontwerp
Onze suggesties voor verbetering van het ontwerp staan grotendeels al opgesomd bij het overzicht 
van bezwaren. Het lijkt ons goed mogelijk om door aanpassingen van de vorm van het gebouw en de 
positie van het bouwvlak lichtinval voor woningen aan de Hooghuizenweg te behouden en inkijk te 
beperken. Als uitgangspunt formuleren wij dat de afstand van de bebouwing ten opzichte van de 
woningen aan de Naarderstraat, Bovenlangewijnseweg en Hooghuizenweg zo groot mogelijk wordt. 
De bezwaren over parkeren, groen en evacuatie kunnen grotendeels worden opgelost door het 
openbaar groen naast de gymzaal aan de Bovenlangewijnseweg bij de plannen te betrekken. De 
combinatie van de huidige parkeersituatie bij de school en het toevoegen van parkeren op het 
perceel Hooghuizenweg leidt tot een onveilige situatie en geen goede ruimtelijke ordening. Wij 
trekken graag met u op richting de gemeente om voor het hele gebied in 1x een goede 
parkeeroplossing te ontwikkelen voor school, de nieuwbouw en de begraafplaats aan de 
Naarderstraat.



Programma
Wij menen dat een deel van de ontwerpvraagstukken wordt veroorzaakt door een te fors

programma, dat nodig is om de ontwikkeling rendabel te maken en te voldoen aan voorlopige
uitgangspunten die de gemeente Huizen heeft geformuleerd.

Om uw positie en de (on)mogelijkheden beter te begrijpen hebben wij een ruimtelijk-financiële
scenariostudie gemaakt. Deze is bijgevoegd als bijlagen 1 en 2. Uiteraard hebben wij niet de

informatie die u heeft, maar het is ons wel gelukt om een vergelijking te maken tussen verschillende
vormen van ontwikkeling. Let wel: dit zijn geen 'plannen' of 'ontwerpen maar een zoektocht naar

knoppen waar we - buurt en kerk - aan zouden kunnen draaien voor een ontwikkeling die zowel

voor de RK Parochie als voor de buurt positief is.

Als basis is het ontwerp genomen dat u ons in januari 2022 heeft gepresenteerd. In onze financiële
doorrekening hebben wij dat financiële resultaat op 100% gesteld. De alternatieven zijn daar tegen

afgezet. Op grond daarvan is ons duidelijk geworden:

- Dat verhuur meer oplevert dan verkoop
- Dat de gemeente ijke e s voor soc aal en middelduur de business case waar beïnvloedt
- Dat er alternatieven denkbaar ijn die owe  voor de buurt als voor de parochie meer 

opleveren in resp. ruimtelijke kwaliteit en inkomsten.

Uit onze oefening blijkt dat het bouwen en verhuren van zes eensgezinswoningen (in rij, drie dubbele

villa's of twee blokken van drie woningen) in het dure segment een groter rendement (117%-137%)

en meer ruimtelijke kwaliteit oplevert (meer groen, minder parkeren, betere vormgeving irt lichtval
etc). Deze varianten zijn voor ons goed bespreekbaar. Tegelijk dragen die varianten minder goed bij

aan het doel parochianen te huisvesten. Dat maakt dat wij als alternatief ook aandragen om in het
ruimtelijk beslag van 6 rijwoningen (2 lagen met kap) voor een deel toch appartementen te
realiseren, in een breder bouwvlak aan de Bovenlangewijnseweg. Als referentie daarbij noemen wij
de seniorenwoningen op de Rembrandtlaan.

Wij roepen u op om zowel de ontwerpvarianten als programmatische varianten op schetsniveau 

door de architect nader uit te laten werken, door te rekenen en met ons te bespreken. Wij 
vertrouwen er op dat we hiermee tot een beter plan voor alle betrokkenen kunnen komen; een

voorbeeld van goede participatie. Indien nodig, trekken wij vervolgens graag met u op naar de

gemeente voor betere uitgangspunten voor deze ontwikkeling en inzet van de gemeente voor een

parkeeroplossing.

Met vriendelijke groet,



Deze brief wordt ondersteund door het bestuur van de buurtvereniging Erica.

Contact
  



Ruimtelijke en financiële 
studie Hooghuizenweg 36



Maten

Perceel 1.796 m2 (ca 60x30m)

Voetprint ca 431 m2 (33x13)
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28



Basis (RK 1)

Gestapelde bouw in bouwvlak 
15 appartementen huur 
1/3-1/3-1/3
19 parkeerplaatsen (1,26 p.w.)

Eindwaarde Contante waarde

Grondopbrengst 8.506.800 3.852.648

Kosten grond en 
stichting 7.879.266 3.568.444
Saldo 627.534 284.204

verhouding tov basis 100%
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Basis, beter ingepast
Gestapelde bouw in verschoven bouwvlak
15 appartementen
1/3-1/3-1/3
19 parkeerplaatsen (1,26 p.w.)
Afstand naar tuinen groter, orientatie op school 
Parkeren achter bouwblok

verhouding tov basis 100%

Eindwaarde Contante waarde

Grondopbrengst 8.506.800 3.852.648
Kosten grond en 
stichting 7.879.266 3.568.444

Saldo 627.534 284.204

Behoud groen/plein
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2x6 appartementen
Eindwaarde Contante waarde

Grondopbrengst 7.435.800 3.367.603
Kosten grond en
stichting 6.840.028 3.097.783

Saldo 595.772 269.820

12 appartementen, duur en middelduur in 2 blokken 
Ruimtelijker opzet, twee pleintjes met ruimte voor groen 
Deel verder van de tuinen af
16 parkeerplaatsen (1,26 p.w.)
Parkeren verdeeld, waarvan deel op zontechnisch slechtste plek
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4 eengezinswoningen 
in dubbele villa’s

2 dubbele villa's in maat Hooghuizenweg (dure huur)
Veel minder parkeerruimte nodig
Behoud groen plein
Achtertuinen sluiten aan op achtertuinen
Minste stedenbouwkundige impact

Eindwaarde Contante waarde

Grondopbrengst 3.427.200 1.552.146
Kosten grond en
stichting 2.985.535 1.352.120
Saldo 441.665 200.026

verhouding tov basis 70%
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6 eengezinswoningen 
in dubbele villa’s

3 dubbele villa's in maat Hooghuizenweg (dure huur)
Veel minder parkeerruimte nodig
Minder behoud groen plein, maar wel groene achtertuinen
Achtertuinen sluiten aan op achtertuinen
Stedenbouwkundig passend

Variant: 2 blokken van 3

‘2 v62*
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Grondopbrengst
Eindwaarde

5.140.800
Contante waarde

2.328.219
Kosten grond en 
stichting 4.404.940 1.994.955
Saldo 735.860 333.264

verhouding tov basis 117%
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6 eengezinswoningen
in rij

Zes woningen in rij, middelduur
Veel minder parkeerruimte nodig
Kleinere voetprint dan gestapelde appartementen of villa's
Behoud groen plein en groene achtertuinen
Achtertuinen sluiten aan op achtertuinen 
Stedenbouwkundig passend te maken

Huur
Grondopbren 
gst
Kosten grond 
en stichting

Eindwaarde

4.773.600

3.922.388

Contante waarde

2.161.918

1.776.412

Saldo 851.212

verhouding tov 
basis

385.506

136%
verhouding tov
basis 114%

koop Eindwaarde Contante waarde
Grondopbre 
ngst - 2.100.000
Kosten 
grond en 
stichting - 1.776.412

Saldo - 323.588
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Overzicht

100%

15 appartementen 15 appartementen 1/3- 2x6 appartementen 4 eengezins 6 eengezinswoningen 6 eengezinswoningen 6 eengezinswoningen
1/3-1/3-1/3, huur 1/3-1/3, beter ingepast, 

huur
middel/duur, huur woningen in 

dubbele villa, huur
in dubbele villa, huur in rij, huur in rij , koop

100% 95% 70% 117% 136% 114%

Opbrengstpotentieel


