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COMMISSIEVOORSTEL  
 
Raadsvergadering  

 

Voorstelnummer D387106  
Datum raadsvoorstel 30 september 2022  
Portefeuillehouder(s) Wethouder Schouten 
Commissie  RO 
Datum commissie 15 november 2022 
Soort agendering Ter bespreking 
Agendapunt  
Team RO - Plannen en Projecten  
Opsteller Martijn Knol  
Datum B&W besluit 25 oktober 2022 
Bijlagen:  
  

Onderwerp:  Locatiekeuze tijdelijke woningen 
 

Voorgestelde behandelwijze 
De Commissie RO wordt gevraagd het college te adviseren over een keuze voor een locatie 
voor tijdelijke woningen. 
 
Geheimhouding 
 
 Ja  X Nee 
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INLEIDING 
In het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 heeft de raad het college opdracht 
gegeven om nog één alternatieve locatie te onderzoeken voor plaatsing van tijdelijke 
woningen en deze locatie af te wegen tegen de locatie Zienlaan. De locatie Benesserlaan is 
definitief. De te maken afweging gaat tussen de locaties Zienlaan en Haverkamplaan. In 
bijgevoegde memo worden de belangen die op beide locaties spelen inzichtelijk gemaakt.  
 
De Commissie wordt gevraagd een afweging en keuze te maken tussen beide locaties, 
waarbij bijgevoegde Memo als startpunt kan gelden. Daarna kan het college, mede aan de 
hand van de input vanuit de Commissie, een afgewogen besluit nemen voor een tweede 
locatie voor tijdelijke woningen, naast de locatie Benesserlaan. 
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
De Commissie is vanzelfsprekend vrij om een afweging te maken tussen de beide 
voorgestelde locaties. Beide locaties hebben, zoals ook in de Memo aangegeven, elk hun 
specifieke voor- en nadelen. Het college neemt uiteindelijk een besluit, mede in acht nemend 
de beraadslagingen in de Commissie RO. 

 
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
Sinds het rapport van de Jeugd- en Jongerenraad uit 2019 over woonwensen voor jongeren, 
wordt in Uitgeest gewerkt aan planvorming voor tijdelijke woningen. Voor de in het bewuste 
rapport genoemde locatie aan de Benesserlaan is inmiddels een concreet plan gemaakt en 
is de omgevingsvergunning verleend.  
 
Naar aanleiding van een reactie vanuit omwonenden van de locatie Benesserlaan is tevens 
de locatie Zienlaan door het college aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen. Dit 
nadat beide locaties ter beoordeling in de Commissie RO zijn besproken. 
 
In het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 heeft de raad het college echter opdracht 
gegeven om nog een alternatieve locatie te onderzoeken, die kan worden afgewogen tegen 
de locatie Zienlaan. Dit is de locatie Haverkamplaan. Deze locatie is al genoemd in het 
rapport van de Jeugd- en Jongerenraad uit 2019 maar is destijds afgevallen. Nu ligt alsnog 
een vergelijking voor tussen deze locatie aan de Haverkamplaan en de locatie aan de 
Zienlaan. Hiertoe is bijgevoegde Memo opgesteld. In de Memo zijn de specifieke voor- en 
nadelen van beide locaties uiteengezet. 
 
Zoals in de Memo ook aangegeven, is er niet één duidelijke voorkeurslocatie op voorhand 
aan te geven. Beide locaties hebben hun specifieke voor- en nadelen. Het college wenst 
daarom het oordeel van de Commissie RO te betrekken in de besluitvorming welke locatie 
de voorkeur geniet. 
 
De Commissie RO wordt daarom gevraagd om een afweging en een keuze te maken tussen 
de locatie Zienlaan en de locatie Haverkamplaan. Het college weegt deze input en neemt 
mede aan de hand daarvan een definitief locatiebesluit voor een tweede locatie voor tijdelijke 
woningen. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
N.v.t., het betreft een opdracht van de raad zoals vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 
2022-2026 
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
N.v.t. 
 
RISICO’S  
Door het college zijn in het verleden stappen gezet om tot planvorming te komen op de 
locatie Zienlaan. Zoals ook in de Memo aangegeven, kan het opnieuw ter discussie stellen 
van dit besluit / deze locatie verwarring oproepen. De risico's zitten 'm in deze fase dus 
voornamelijk in de publieke opinie en de beeldvorming. Bovendien ligt weerstand van 
omwonenden van de locatie Haverkamplaan in de lijn der verwachting.  
. 
FINANCIËN  
N.v.t. voor dit voorstel. 
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t. voor dit voorstel. 
 
PARTICIPATIE 
Voor de locatie Zienlaan is reeds een participatietraject opgestart: omwonenden en 
omliggende gebruikers zijn geïnformeerd en er heeft een verkennende sessie 
plaatsgevonden. Indien de planvorming op de locatie Zienlaan verder wordt doorgezet, kan 
dit traject weer worden opgepakt. Als er alsnog voor de locatie Haverkamplaan wordt 
gekozen, moet een participatietraject nog worden opgestart. 
 
In elk geval zijn omwonenden van beide locaties door middel van een brief geïnformeerd 
over het proces dat het college nu inzet t.a.v. de locatiekeuze voor tijdelijke woningen.  
 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
De input vanuit de Commissie neemt het college mee in de afweging om tot een definitieve 
locatiekeuze te komen. Vanzelfsprekend worden de Commissie en de raad hierover 
geïnformeerd, evenals omwonenden en andere belanghebbenden rondom beide locaties. 
 
BIJLAGEN 

1. Memo locatiekeuze tijdelijke woningen 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Geen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest 
 
 
 
 
P. (Peter) Schouten 
gemeentesecretaris 

S. (Sebastiaan) M. Nieuwland 
burgemeester 
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