
De Omgevingswet verplicht elke
gemeente om een omgevingsvisie 
op te stellen. Een omgevingsvisie is 
een strategische visie voor de lange 
termijn voor de hele fysieke leef-
omgeving van de gemeente. Hierin 
beschrijft de gemeente haar ambities 
en doelstellingen voor de komende
20 tot 30 jaar. In deze visie wordt dus
beschreven op welke manier de
gemeente Huizen ook in de toekomst 
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Hoe verder?
Wij werken verder aan de omgevingsvisie voor Huizen en nemen deze 
input daarin mee. Door de COVID-19 maatregelen is het de komende 
periode helaas niet mogelijk om nu bijeenkomsten te organiseren of 
weer de straat op te gaan. In de zomerperiode gaan wij op zoek naar 
een partij die samen met ons de omgevingsvisie gaat maken.
Via www.toekomstvanhuizen.nl kunt u de ontwikkelingen rond de 
omgevingsvisie volgen.

Aan de slag met de Omgevingswet
en de omgevingsvisie
Alle Nederlandse gemeenten bereiden zich voor op de komst van de
Omgevingswet. De verwachting is dat deze wet in 2022 in werking treedt.
De wet versimpelt én voegt alle wetten en regels over onze fysieke
leefomgeving samen. Regels over infrastructuur, wonen, verkeer, erfgoed, 
milieu, natuur, water en bouwen komen samen in één wet. De bedoeling van 
deze wet is dat de regels voor de fysieke leefomgeving inzichtelijker,
voorspelbaarder en makkelijker worden om te gebruiken. Voor de gemeente, 
maar vooral ook voor de inwoners van de gemeente Huizen. Procedures
worden korter en initiatieven kunnen gemakkelijker worden opgestart.

een prettige omgeving blijft om in te
wonen, werken, winkelen en recreëren.

Meepraten
De gemeente Huizen is in 2019 gestart 
met de eerste stappen om tot een 
omgevingsvisie te komen.
De gemeenteraad heeft de uitgangs-
punten voor de visie vastgesteld en we 
zijn met inwoners in gesprek gegaan 
over mogelijke toekomstscenario’s 

voor Huizen. Zo hebben inwoners al 
bij de start van het omgevingsvisietra-
ject kunnen meepraten over de moge-
lijke ontwikkelrichtingen voor Huizen. 
Wat voor gemeente willen we zijn? 
Welke ontwikkelingen passen ons wel, 
of juist niet? Huizen profi leert zich 
nu als ‘Haven van het Gooi’, maar is 
dat het motto van de nieuwe omge-
vingsvisie? En hoe past Huizen in het 
regionale profi el: ‘groen’, ‘creatief’ en 

‘monumentaal’? Elk scenario schetst 
een mogelijk toekomstbeeld voor de 
gemeente Huizen. De uiteindelijke 
keuze voor een scenario heeft invloed 
op de wijze waarop de gemeente 
invulling geeft aan bijvoorbeeld de 
energietransitie of de woningbouw-
opgave. Alle informatie over deze 
toekomstscenario’s en de mening van 
onze inwoners, kunt u lezen op
www.toekomstvanhuizen.nl.

Ambities leggen we vast in omgevingsvisie
In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de 
fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Aan het woord zijn
Saskia Moolhuijzen, implementatiemanager Omgevingswet van de
gemeente Huizen en wethouder Roland Boom, als bestuurder
verantwoordelijk voor de invoering van de omgevingswet.
Saskia geeft aan dat het even zoeken is naar de onderwerpen die in de 
visie een plek moeten krijgen. “Je wilt een visie die gericht is op de lange 
termijn, zodat je keuzes kan maken voor de ingewikkelde opgaven die de 
komende jaren op ons af komen. Hoe lossen we de vraag naar woningen 
op? Hoe zorgen we dat we klimaatneutraal worden? Hoe gaan we om 
met de energietransitie? Tegelijkertijd zijn er vraagstukken waar inwoners 
nu een oplossing voor willen. En dat snap ik ook. Alleen kan je dat niet 
oplossen met een omgevingsvisie. Die is echt op de toekomst gericht.”

Succesvolle benadering
De gemeente Huizen heeft ervoor gekozen om op verschillende manieren 
met haar inwoners in gesprek te gaan. Via inwonerspanelhuizen.nl en het 
digitale platform www.toekomstvanhuizen.nl en door aanwezig te zijn
op drukke plekken in Huizen. We stonden met de toekomstscenarioborden
op de markt en bij de supermarkt. Hier vroegen we mensen wat zij
kenmerkend vinden voor Huizen, wat ze vooral willen behouden en wat 
hen aanspreekt in de verschillende toekomstscenario’s. Volgens Saskia was 
deze benadering een succes. “Door de mensen actief op te zoeken spreek 
je veel meer verschillende groepen inwoners die allemaal weer anders 
denken over de toekomst van Huizen. Jonge ouders hebben vaak geen 
tijd om naar een inloopavond op het gemeentehuis te komen.
We spraken ze kort bij de supermarkt en gaven een folder mee met de 
verwijzing naar het platform. Dan kan je op een rustig moment thuis via 
het platform toch meepraten over de toekomst van Huizen.”

Wethouder Roland Boom vindt het belangrijk dat inwoners van Huizen 
meedenken over de omgevingsvisie. “Onze inwoners ervaren elke dag 
hoe het is om te wonen, te werken en te recreëren in Huizen. Ze kunnen 
dus heel goed aangeven welke kwaliteiten we vooral moeten behouden. 
En ook waar we eventueel dingen op te lossen hebben. Dat willen we 
samen met onze inwoners doen. We maken graag gebruik van hun
ervaring”, aldus de wethouder.

Wonen, werken, recreëren
Onderwerpen die in de omgevingsvisie terugkomen, gaan volgens
Roland Boom over de behoefte om te wonen werken en te recreëren in 
een aangename omgeving. “Voor iedereen. Daarbij kun je denken aan 
wonen voor jongeren en senioren, werken dichterbij huis, goede
bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer, maar ook 
prettig lokaal recreëren. En dan natuurlijk de vraag hoe we samen verder
invulling gaan geven aan onze kustvisie. Dat zijn belangrijke onderwerpen
van de toekomst om nu vast over na te denken.”

Wat vindt u?
We vroegen inwoners van Huizen hoe zij de toekomst van hun dorp zien.
Dat deden we aan de hand van 4 toekomstscenario’s.
Een derde (33%) van de inwoners geeft aan dat scenario 1 “Huizen moet 
bruisen” hen het meest aanspreekt. Daarna noemt een kwart (24%) dat 
scenario 4 “Wonen en werken in Huizen” hen het meest aanspreekt,
gevolgd door scenario 3 “Huizen is groen en duurzaam wonen” (22%) en 
scenario 2 “Huizen recreatieplek van het Gooi” (21%).

Huizen te wonen, voor jong en oud, 
wordt vergroot door de levendigheid
van het dorp, de kust, de Zomerkade
en in de wijken te versterken.
De kwaliteit van de leefomgeving is 
al hoog en biedt veel ruimte om te 
bewegen. Bij deze kwaliteit van de 
leefomgeving hoort ook een passend
woningaanbod voor alle doelgroepen.

Top 3
De inwoners van Huizen geven
de volgende top 3 van belangrijke
thema’s voor de toekomst van
Huizen: 

• aantrekkelijke voorzieningen in
 het dorp;
• voldoende groen en ruimte om te 

bewegen;
• voldoende woningen voor
 verschillende doelgroepen. 

De vragenlijst is door 546 mensen 
ingevuld. Een volledig verslag van de 
opbrengst is te vinden op
www.toekomstvanhuizen.nl.

Voorkeur
Met de voorkeur voor scenario 1
kiezen de inwoners van Huizen voor 
een toekomstscenario dat vooral
gericht is op het versterken van de 
bestaande kwaliteiten en het
vergroten van de aantrekkelijkheid 
en leefbaarheid voor de bestaande 
inwoners. De aantrekkelijkheid om in 


