
Huizen

Amendement “Beleid splitsing kavels”

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 8 juli 2021

gelezen het voorstel van het college d.d. 1juli 2021, nr. 12, betreffende “Verzoek herziening
bestemmingsplan voor Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen”;

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:
• er een behoefte is aan extra woningen in de gemeente Huizen om de druk op de

woningmarkt te verminderen;
• met splitsing van grote kavels de mogelijkheid wordt gecreëerd om extra woningen te

realiseren en aldus het woningareaal in Huizen uit te breiden;
• verzoeken om kavels te splitsen, met als doel op de afgesplitste kavel een woning te

bouwen, tot nu toe worden afgewezen;
• het bestemmingsplan het enige toetsingskader is voor aanvragen voor de bouw van extra

woningen in combinatie met kavelsplitsing;
• het wenselijk is dat onder de werking van de Omgevingswet, dus in een Omgevingsvisie!

Omgevingsplan, ruimte wordt geboden voor initiatieven als bedoeld in deze motie, mits in
goed overleg tussen initiatiefnemers en omwonenden;

• de verwachting is dat de vaststelling van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan
nog enige tijd op zich zal laten wachten;

• het daarom wenselijk is dat:
o al eerder over een kavelsplitsingsbeleid kan worden beschikt;
o dit beleid een zodanige inhoud krijgt dat het nadien ook gebruikt kan worden als

beleidsonderdeel in de Omgevingsvisie/het Omgevingsplan;

besluit:

het voorgestelde beslispunt als volgt te wijzigen:
1. Het college opdragen de raad uiterlijk in zijn raadsvergadering van 16december2021

een voorstel te doen voor de vaststelling van een beleid dat beoogt ruimte te geven aan
initiatieven voor de bouw van extra woningen op te splitsen percelen, mits hiervoor langs
de weg van participatie draagvlak wordt gevonden bij omwonenden.

2. De beslissing op het verzoek voor het toevoegen van een woning aan de Nieuwe
Bussummerweg 171 aanhouden tot na besluitvorming over het onder beslispunt 1
genoemde beleidskader, zodat alsdan een afweging en besluitvorming over het verzoek
kan plaatsvinden.

en gaat over tot de orde van de dag.
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