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Motie bouwplan Driftweg

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 8juli 2021;

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

overwegende dat:

• mogelijk bij de gemeente Gooise Meren een vergunningsprocedure loopt voor de bouw van een
appartementencomplex op een bouwperceel nabij de Driftweg,

• ter plaatse een bestemmingsplan geldt dat het bouwen van slechts één woning mogelijk maakt;
• het betreffende bouwperceel:

o deel uitmaakt van een uniek groengebied aan de rand van de bebouwing van de gemeente Huizen;
o weliswaar deel uitmaakt van de gemeente Gooise Meren, maar geheel grenst en verbonden is aan de

bebouwing van de gemeente Huizen;
• bebouwing van dit bouwperceel met meer dan de enkele woning die het bestemmingsplan toelaat een forse

inbreuk is op de kwaliteit van het natuurgebied en de leefomgeving van de Huizer omwonenden;
• de Huizer omwonenden van het bouwperceel belanghebbenden zijn van wie de belangen met bebouwing van

het perceel in ernstige mate worden aangetast;
• er geen deugdelijk participatieproces over de planvorming heeft plaatsgevonden, waar de Huizer omwonenden

bij betrokken zijn geweest;
• er evenmin informatie beschikbaar is op grond waarvan aangenomen mag worden dat de Huizer omwonenden

van het betreffende bouwperceel door de gemeente Gooise Meren en/of de eigenaar/initiatiefnemer serieus
worden betrokken bij de planvorming;

draagt het college op:

1. met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die
het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden;

2. de Huizer omwonenden te informeren over de inzet van de gemeente Huizen ter behartiging van de belangen
van haar belanghebbende inwoners en hen ook op de hoogte te houden van de te zetten stappen en de
voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.
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