
Beantwoording vragen PvdA-fractie n.a.v. de mededeling over “verstedelijkingsstrategie MRA- 
Koersdocument Omgevingsvisie regio G&V-lokale omgevingsvisie” d.d. 5 maart 2020, zoals 
gevoegd bij agendapunt 5.1. van de vervallen vergadering van de commissie Fysiek Domein 
d.d. 1 april 2020.  
  
 
Vraag 1 
U verwijst meerdere malen in de mededeling naar de uitkomsten van het inwonersonderzoek over de 
toekomst scenario’s. Wij hebben als raad daar geen kennis van kunnen nemen. 
Zijn de uitkomsten  al bekend  en kunt u die delen met de raad, nu de bijeenkomst van 24-3 niet kon 
doorgaan? 
 
Antwoord  
De uitkomsten van de inwonersonderzoeken zijn bekend. Op dit moment wordt gewerkt aan het 
beschrijven van de uitkomsten. Echter, de bijeenkomst op 24-03 maakte een integraal onderdeel uit 
van dit onderzoek. Die bijeenkomst heeft helaas niet door kunnen gaan, wel is aan u een mededeling 
gezonden waarin de resultaten van het inwonersonderzoek zijn vermeld en waarin voorstellen worden 
gedaan voor alternatieve vorm van ‘ophalen’ van raadsopvattingen. Immers, het met uw raad delen 
van de uitkomsten en het in gezamenlijkheid reflecteren op deze uitkomsten kunnen voor u als raad 
van belang zijn om op de juiste wijze tot besluitvorming te komen in het traject van de lokale 
omgevingsvisie. 
 
Vraag 2.1 
U heeft in de regio een “voorwaardelijke” opgave gedaan voor de ambities van Huizen. Wij zijn onder 
de indruk van deze opgave. Wij zouden als PvdA graag zien dat deze opgave waar gemaakt kan 
worden, maar hebben hier ook vragen bij wat betreft de haalbaarheid. Kunt u daar verder op ingaan? 
Hoe bent u gekomen aan dit aantal van 1000 woningen. En aan welke plekken denkt u? 
  
Antwoord 
Op basis van de binnen de MRA aangehangen binnenstedelijke verdichtingsstrategie hebben wij 
globaal gekeken naar de mogelijkheden binnen Huizen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het 
hier gaat om een globale inschatting op basis van de uitgangspunten van deze strategie en niet om 
thans bestaande- of voorgenomen plannen. Immers, de Huizer raad dient zich eerst uit te spreken 
over de wenselijkheid van het volgen van een dergelijke strategie waarna het bestuur zich kan buigen 
over het  uitwerken en invullen daarvan.  
Als wij, op basis van de uitgangspunten van binnenstedelijke verdichting, kijken naar de 
mogelijkheden binnen Huizen, dan ontstaat het beeld dat binnen de corridor gevormd door het HOV 
een ontwikkelruimte van ongeveer 1000 woningen ontstaat. Bij die mogelijkheid zijn nog wel een 
aantal fundamentele keuzes te maken (denk aan locaties, impact op de openbare ruimte, 
doelgroepen, aantallen en volumes, enz.). Deze maken deel uit van de uitgangspunten van 
binnenstedelijk verdichten en zijn als zodanig nog niet binnen de Huizer politiek of het Huizer bestuur 
besproken en geaccordeerd. Deze keuzes zouden ook deel uitmaken van de lokale omgevingsvisie.   
 
Vraag 2.2 
Hoe ziet u de upgrading van de bedrijventerreinen. 
 
Antwoord 
Het behoud van werkgelegenheid voor alle groepen in de Huizer bevolking is een belangrijk 
uitgangspunt van ons bestuur. In de ontwikkeling van de lokale en regionale werkgelegenheid zien wij 
een ontwikkeling die de beschikbare ruimte voor praktische geschoolde arbeid laat afnemen. Wij 
zouden ons, wederom na afstemming met- en besluitvorming door- de gemeenteraad goed kunnen 
voorstellen dat het revitaliseren van ‘het Plaveen’ een bijdrage kan leveren aan het (blijven) voorzien 
in juist deze vorm van werkgelegenheid. De aanwezigheid van een vitaal bedrijventerrein heeft naar 
onze inschatting ook positieve effecten op de werkgelegenheid binnen gerelateerde (ondersteunende) 
beroepsgroepen.  



 
Vraag 2.3 
Hoe denk u het HOV aan te gaan passen? Denkt u niet dat een aanpassing in de route tot vertraging 
van het HOV zal leiden en dus onwenselijk is? 
  
Antwoord 
Wij ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bedrijven gevestigd op ons bedrijventerrein mbt 
een kleine aanpassing in de huidige HOV route. De aanpassing zou een zeer beperkt gevolg hebben 
op de lengte van (en dus de reistijd op) die route maar zou wellicht wel de bereikbaarheid van een 
aantal grote werkgevers op ons bedrijventerrein vergroten. 
 
Vraag 3 
In de tekst over de overlegsessies staan wat richtinggevende opmerkingen naar ons idee. Wij krijgen 
de indruk dat de raad hiermee in een bepaalde richting wordt geleid. Dat kan toch niet de bedoeling 
zijn? Voorbeeld: “en hoe erg is dat dan?” 
Graag uw reactie. 
 
Antwoord 
De tekst waar u op doelt (en met name het door u genoemde voorbeeld) is niet primair bedoeld om u 
“in een bepaalde richting te duwen”, hoewel het college u wel vaker voorziet van inhoudelijke 
voorstellen. Wel beogen wij u maximaal te faciliteren in de afwegingen, waarvoor de raad en het 
college staan. Juist met het door u aangehaalde voorbeeld willen wij benadrukken dat die 
keuzemogelijkheden er ook zijn. De Huizer gemeenteraad is volledig aan zet daar waar het gaat om 
de vaststelling van de visie op de toekomst van onze gemeente. Dit komt onder meer tot uiting in de 
wettelijke bepaling dat het verplicht is een lokale omgevingsvisie vast te stellen en dat de 
gemeenteraad het gremium is waarin deze wordt vastgesteld. Elke vorm van beïnvloeding daarbij is 
begrijpelijk maar laat onverlet dat het de gemeenteraad vrij staat zijn eigen keuzes te maken. Het 
Huizer college hecht bijzonder veel belang aan de eigenstandige positie van de gemeenteraad en 
hecht er slechts aan de raad in de omstandigheid te brengen, waarin hij zijn eigen autonome keuzes 
kan maken. De tekst van de mededeling kan daar een hulpmiddel voor zijn. 
 
Vraag 4 
Hoe gaan we hierover verder in gesprek tijdens de huidige crisis? 
 
Antwoord 
In verband met de huidige corona-crisis is het geplande overleg vooruitgeschoven zoals ook de 
invoering van de omgevingswet vooruitgeschoven is. Zoals gezegd, een mededeling zal daarover 
meer duidelijkheid bieden.  
 


