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Motie onderzoek bouwmogelijkheden in het Gooimeer

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:
. een Kustvisie in voorbereiding is;
. in de besprekingen over een Kustvisie tot nu toe alleen aandacht is voor het recreatief

gebruik van het Huizer deel van het Gooimeer;
. het gebrek aan woningen voor verschillende doelgroepen in Huizen zich steeds meer

doet voelen;
. de mogelijkheden tot woningbouw op het land steeds minder en voornamelijk toch

“inbreiprojecten” zijn, waarbij bestaande bebouwing wordt gesloopt en op de betreffende
woningen worden gebouwd;

. Huizen met de bouw van de vijf sfinxen als onderdeel van het vierde kwadrant in het
verleden al eens de mogelijkheid heeft benut om ook in het water te bouwen

. daaruit blijkt dat wonen op het water voor Huizen ook een optie kan zijn om aan de
behoefte aan woningen voor de verschillende doelgroepen tegemoet te komen;

. het daarom wenselijk is dat de mogelijkheden voor woningbouw op het Huizer deel van
het Gooimeer worden onderzocht,

. uitgangspunt bij het onderzoek moet zijn dat woningbouw op het water het gebruik van
het Gooimeer voor andere functies, zoals recreatie, onverlet moet laten;

. het in te stellen onderzoek de vaststelling van de in voorbereiding zijnde Kustvisie niet
hoeft op te schorten, omdat bij gebleken woningbouwmogelijkheden op het water deze
geïntegreerd kunnen worden in de reeds vastgestelde Kustvisie;

draagt het college op:
. een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor woningbouw op het Huizer deel

van het Gooimeer, en
. de hiermee gemoeide kosten te dekken ten laste van het gereserveerde budget voor het

project uitwerking Kustvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.

ingediend door:

R.W. de Bruijn K. Rienstra
(Leefbaar Huizen) (GroenLinks)


