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Motie Reddingstation Huizen

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 31 oktober 2019,

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

overwegende dat:
• de KNRM als private vrijwilligersorganisatie in Nederland een essentiële rol voor de

veiligheid op het water speelt;
• deze organisatie financieel onafhankelijk is en in stand gehouden wordt door donaties,

giften en nalatenschappen;
• haar reddingboten en betrokken vrijwilligers 24 uur per dag voor kosteloze hulpverlening

beschikbaar zijn;
• de Huizer Reddingsbrigade sinds 1969 bestaat en taken heeft die in het belang zijn van

Huizen of een deel van haar inwoners, zoals de bewaking op het water tijdens
evenementen, tijdens de intocht van sinterklaas, verzorgen van de strandwacht aan het
Huizer-deel van het Gooimeer-strand, hulpverlening bij rampen in het kader van de
Nationale reddingsvloot en het ondersteunen van o.a. de Brandweer Gooi en
Vechtstreek bij calamiteiten op het water;

• het goed geoutilleerde reddingstation in Huizen gebouwd is op grond van de gemeente
Huizen die in erfpacht is gegeven tot 2046, werd bekostigd uit een legaat van mevrouw
J. van der Eist, een renteloze lening van de gemeente Huizen en met een jaarlijks
huurbedrag van circa € 14.500 ten behoeve van de Huizer reddingsbrigade;

• de gemeente verder een deel van het reddingstation huurt voor het gebruik van toiletten
en een douchegroep ten behoeve van de waterrecreatie;

• Huizen sinds 2006 en Blancum sinds 2012 een eigen KNRM reddingstation op
hemelsbreed ongeveer 4 kilometer van elkaar hebben, waarbij de vrijwilligers van de
beide reddingsbrigades en de KNRM stations een personele unie vormen;

• instandhouding van de beide stations voor de KNRM op termijn te hoge kosten mee
brengt en dat van het samengaan van de beide stations operationele en efficiency
voordelen worden verwacht;



• de KNRM, nadat eerdere pogingen tot integratie van beide stations en de betrokken
vrijwilligers niet succesvol zijn gebleken, besloten heeft binnen enkele jaren zelfstandig
verder te willen gaan vanuit een centraal gelegen reddingstation onder de naam KNRM
Gooimeer met alleen nog eigen vrijwilligers;

• hiervoor ook gekeken wordt naar meerdere geschikte locaties langs het Gooimeer in
Huizen of Blaricum, zoals o.a. de Huizer aanloophaven en bij het sluisje in de
Blaricummermeent;

• een botenhuis bij het sluisje in de Blaricummermeent of bij de aanloophaven van Huizen
per auto slecht bereikbaar is, waardoor vrijwilligers, de brandweer vanuit Huizen en
overige hulpdiensten vanwege de lange aanrijtijden niet meer in staat zijn tijdig veilig ter
plaatse te komen;

• aanrijroutes naar een reddingstation altijd veilig moeten zijn en niet door woonwijken -

met snelheidsbeperkingen en verkeersdrempels - mogen lopen;
• voor de keuze van een reddingstation uitgangspunt moet zijn dat de meeste

hulpverleningen ten westen van Huizen plaats vinden;
• de diepte van een vaargeul naar de hoofdvaargeul en aanwezige groei en/of hinder van

fonteinkruid belangrijke aandachtspunten zijn bij de keuze van een geschikte locatie;
• voorkomen moet worden dat kwetsbare natuur, zoals bij Huizerhoef en

vogeibroedgebieden onnodige overlast ervaren;

spreekt uit dat:
1. qua ligging, moderne voorzieningen, veilige en snelle aanrijroutes per auto voor

vrijwilligers, brandweer en overige hulpdiensten en de ontsluiting naar goed bevaarbaar
water het huidige reddingstation Huizen de meest passende locatie is voor het te vormen
reddingstation Gooimeer;

2. alle huidige taken van de Huizer reddingsbrigade en ook de ondersteuning van de
brandweer en overige huipdiensten bij calamiteiten op het water in de toekomst dienen te
blijven gewaarborgd;

3. er grote waardering is voor de jarenlange inzet van de vele bij het huipverleningswerk
van de KNRM en de Huizer reddingsbrigade betrokken vrijwilligers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

P4reJ

roenLinks-fractie,

ChristenUnie-fractie,


