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HUIZEN

in vergadering bijeen op 8 juli 2021,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van
orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 29 juni 2021, agendapunt 12, betreffende ‘Verzoek
herziening bestemmingsplan voor Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen’

overwegende dat:

• Huizen op haar eigen grondgebied heel beperkte mogelijkheden voor woningbouw
heeft;

• er echter wel behoefte is aan uitbreiding van het aantal woningen;
• plannen voor woningbouw derhalve aangemoedigd en gefaciliteerd moeten worden;
• voor het realiseren van veel bouwplannen wijziging van het bestemmingsplan

noodzakelijk is;
• Initiatiefnemer een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van

het toevoegen van één levensloopbestendige woning op het perceel heeft gedaan;
• door verdergaande vergrijzing er in toenemende mate behoefte aan dergelijke

levensloopbestendige woningen zal ontstaan;
• aan dergelijke woningen ook behoefte is in het duurdere segment;
• het hier om een perceel gaat van circa 3.270 m2;
• kadastraal splitsen van grote percelen niet ongebruikelijk is;
• er volgens het bestemmingsplan naast een woning zonder meer al een (groot)

bijgebouw mag worden gebouwd;
• op dit ruime perceel een kleine woning in plaats van een bijgebouw ruimtelijk

aanvaardbaar is en deze kleinschalige ontwikkeling geen nadelige invloed heeft op
het huidige woonklimaat in de omgeving noch op het open en groene karakter;

• de uiterlijke verschijningsvorm van deze kleine woning stedenbouwkundig nader
bepaald zal worden;

• ontsluiting van de levensloopbestendige woning middels een voldoende brede weg
veilig mogelijk is;

• door initiatiefnemer als groencompensatie voor te ruimen bomen op het
naastgelegen perceel van GNR bomen geplant worden die circa 3 meter hoog zullen
worden;

• initiatiefnemer in gesprek is gegaan met omwonenden over zijn plan;

De raad van de gemeente Huizen,



besluit:

het door het college voorgestelde beslispunt als volgt te wijzigen

Het college opdragen in te stemmen met herziening van het bestemmingsplan voor dit
perceel door uiterlijk in het 4de kwartaal 2021 een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel,
op kosten van de initiatiefnemer zodanig op te stellen, dat:

• achterop dit ruime perceel één (kleine) levensloopbestendige woning kan worden
gerealiseerd die middels een voldoende brede weg over het perceel ontsloten wordt;

• andere bijgebouwen of grotere/hogere bebouwing hier ook na kadastrale splitsing in
dit nieuwe bestemmingsplan in de toekomst uitgesloten worden;

• de initiatiefnemer in het ontwerpbestemmingsplan op dient te nemen hoe het
vooroverleg wordt vormgeven en wat de uitkomst daarvan is;

• de bestemmingsprocedure verder doorlopen wordt conform afdeling 34 Awb;
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