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Voorwoord 

 

 

Houten is een modelstad om trots op te zijn. Je kunt er ontspannen wonen in een groene omgeving, 

dichtbij (maatschappelijke) voorzieningen. Verder staat onze gemeente bekend om haar unieke 

stedenbouwkundige opzet met een verfijnd fietspadennetwerk, in het oog springende kantoorgebieden 

en bedrijventerreinen. Omringd door een weids landschap met veel cultuurhistorie zoals de forten van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En dat allemaal op een steenworp afstand van stedelijke 

voorzieningen. In Houten zijn we trots op ons ruimtelijk DNA.  

 

In Houten vinden voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen plaats. De ene keer gaat het om de aanleg 

van een fietsverbinding tussen het Utrecht Science Park en Houten. De andere keer werken we aan 

de herontwikkeling van Fort Honswijk of de oplevering van de Ecowijk. Het ruimtelijk domein kent vele 

raakvlakken met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld het sociaal domein of het beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte. Het aanpakken van maatschappelijke opgaven vraagt om verbinding tussen 

beleidsterreinen.  

 

In dit Programma Ruimte 2017-2019 leggen we deze verbinding, bijvoorbeeld op het gebied van 

wonen en zorg. Het aanpakken van maatschappelijke opgaven vraagt ook om samenwerking. Samen 

met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een nog mooier 

Houten. Houten wil een proeftuin zijn voor vernieuwende initiatieven. De rol van de gemeente is 

daarbij steeds wisselend, dan weer faciliterend en aanjagend, dan weer regisserend. In het 

procesdeel van Programma Ruimte wordt beschreven hoe de gemeente omgaat met initiatieven uit de 

samenleving. 

 

Aansluiten op de leefwereld van onze inwoners, dat is waar het om draait. Op zaterdag 18 maart 2017 

vond de Dag van de Ruimte plaats in ‘Het Houtens’. Een geslaagde dag waarbij zo’n 130 inwoners uit 

Houten met elkaar in gesprek gingen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Houten. 

Centraal die dag stonden de vragen: hoe en waar willen we in de toekomst wonen, werken, 

ontspannen en hoe willen we ons verplaatsen? Het was een bijzonder inspirerende bijeenkomst. In 

bijlage 3 kunt u de belangrijkste conclusies van deze dag teruglezen. Benieuwd naar het verloop van 

deze dag? Bekijk dan het filmpje voor een sfeerimpressie. 

 

Houten wil ook ruimte geven aan initiatieven van inwoners en marktpartijen. Tegelijkertijd is er 

behoefte aan bepaalde kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit Programma 

Ruimte 2017-2019 geeft richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Houten. Hierbij is het 

belangrijk om overzicht te houden op het totale palet aan ontwikkelingsopgaven, sturing en grip te 

houden op de financiële positie van de gemeente, verantwoordelijkheden over participatie en kwaliteit 

te delen en risico’s te managen. Dit programma biedt hiervoor belangrijke handvatten. 

 

 

Herman Geerdes 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling  

https://www.youtube.com/watch?v=UwwsB4AWVuI&feature=youtu.be
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Inleiding 

Achtergrond 
Gebiedsontwikkeling in Nederland verandert. Niet langer is de overheid (alleen) bepalend voor wat er 

wanneer en met welke kwaliteit gebouwd wordt. Ook andere partijen, zowel marktpartijen als 

particulieren, zijn hier in toenemende mate sturend in. Kortom, de omgeving en de context van 

gebiedsontwikkeling is in beweging. 

 

De ruimtelijke opgave van de gemeente Houten verandert van aanbodgestuurde VINEX locaties 

(uitleg) naar “van buiten naar binnen” werken, oftewel de inhoud komt tot stand door hetgeen “buiten” 

gebeurt of nodig is en het is aan de gemeentelijke organisatie om daarop “binnen” adequaat te 

reageren. Hierbij is het belangrijk om overzicht te houden op het totale palet van ontwikkelings-

opgaven, sturing en grip te houden op de financiële positie van de gemeente, verantwoordelijkheden 

over participatie en kwaliteit te delen en risico’s te managen. Om te voorkomen dat ad hoc of per 

locatie wordt gestuurd, moet op gemeentelijk niveau regie worden gehouden op wat wel en niet 

passend is in Houten. Het werken aan de hand van een programma biedt hiertoe handvatten. 

Doel programma Ruimte 
Het Programma Ruimte 2017-2019 van de gemeente Houten heeft tot doel om de verschillende 

ruimtelijke ambities van de gemeente te vertalen naar concrete plannen voor de komende twee á drie 

jaren. Daarnaast geeft het een doorkijk voor de periode daarna en vormt het de basis voor 

toekomstige herijkingen. Het is een instrument om tot een goede ruimtelijke ontwikkeling van Houten 

te komen. Het is de vertaling van bestaand beleid naar concrete doelen en biedt een afwegingskader 

voor projecten op locatieniveau (zie ook Leeswijzer onderaan dit hoofdstuk). 

 

Doel van het Programma Ruimte is de balans te vinden tussen regievoering en loslaten. De gemeente 

Houten wil regie blijven houden op maatschappelijke doelen (het algemeen belang), risico’s en 

kansen. Tegelijkertijd wil ze loslaten om initiatiefnemers in staat te stellen verantwoordelijkheid te 

nemen voor inhoud en proces van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt van de gemeente, naast 

creativiteit en maatwerk, veel aandacht voor de bewaking en het eigenaarschap van de kwaliteit van 

het totaal en de voortgang in het ruimtelijke programma van de gemeente. Het programma-

management van het Programma Ruimte speelt hierin een cruciale rol. 

 

Met het Programma Ruimte wordt bereikt dat: 

 Ruimtelijke kaders (visies en beleid) worden vertaald naar programmatische opgaven; 

 Er een overzicht is van alle ontwikkelopgaven en -kansen in Houten; 

 Grip kan worden gehouden op de financiële positie van de gemeente; 

 Er een kader is voor wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is in het proces; 

 Procesbeschrijvingen worden opgesteld die structuur bieden om tot realisatie van 

initiatieven/plannen te komen; 

 Kennis en kwaliteit worden gedeeld; 

 Risico’s worden gemanaged. 

 

Het Programma Ruimte is een uitwerking van de gemeentelijke ambities, die zijn vastgelegd in 

beleidsvisies, naar concrete doelen. Het Programma Ruimte geeft op gebiedsniveau de kaders en 

randvoorwaarden aan waarbinnen ontwikkeling mogelijk is. Vervolgens vindt uitwerking van 

gemeentelijke projecten c.q. initiatieven van particulieren op locatieniveau plaats binnen de kaders en 

randvoorwaarden van het gebied (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Werkwijze Programma Ruimte 

Relatie met Programma Ruimte 2015 
In de periode 2014-2015 is het eerste programma Ruimte opgesteld. Dit is op 31 maart 2015 in de 

gemeenteraad vastgesteld. In 2016 heeft zowel in de klankbordgroep Ruimte (23 mei 2016) als in het 

seniorenconvent (6 juni 2016) evaluatie van dit programma plaatsgevonden. Uit deze evaluatie zijn de 

volgende punten naar voren gekomen: 

 Er kwam te veel informatie in te korte tijd; 

 Er waren geen/nauwelijks kaders beschikbaar, waardoor de focus op de details kwam te 

liggen; 

 Er was onvoldoende duidelijkheid over de status van het programma en de verschillende 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van college en raad; 

 Er had geen burgerparticipatie plaatsgevonden. 

 

De punten uit deze evaluatie zijn meegenomen in de opzet van het programma Ruimte 2017-2019. 

Ten tijde van het Programma Ruimte 2015 waren er nog geen vastgestelde kaders zoals die nu voor 

een groot deel wel voorhanden zijn (zie deel A: paragraaf 1.3 Kaders en afbakening). Deze kaders 

vormen het vertrekpunt voor het Ruimtelijk Kader (deel B) van het Programma Ruimte. 

 

Daarnaast is uit de evaluatie(s) van uitnodigingsplanologie, zoals we dit afgelopen jaren hebben 

uitgevoerd, gebleken dat resultaatgerichte gebieds- en locatieontwikkeling soms meer vergt dan 

alleen het faciliteren van initiatieven van particulieren. Soms is hier gebiedsregie of zelfs meedoen 

(met mensen en/of middelen) nodig. In paragraaf 2.2.1 van deel A (Werkwijze bij particuliere 

initiatieven) wordt hier verder op ingegaan. 

 

Tot slot hebben we de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met het experimenteren met de 

Houtense ontwikkelingsprincipes zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2015. De inzichten die 

dat heeft opgeleverd zijn opgenomen in het voorliggende Programma Ruimte (zie deel A: hoofdstuk 2 

Uitvoering Programma Ruimte).  

Leeswijzer 
Het programma bestaat uit 3 delen. In Deel A wordt het Proces, de werkwijze en organisatie rond het 

Programma Ruimte nader toegelicht. Dit deel benoemt niet alleen het proces rondom de 

totstandkoming van het programma zelf, maar vooral ook de werkwijze bij de uitvoering van het 

programma voor de komende jaren: hoe gaan we als gemeente om met (particuliere) initiatieven en 

wie heeft (wanneer) welke rol.  

 

Deel B beschrijft het Ruimtelijk Kader. We vertalen visies naar concrete doelstellingen en 

uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten voor de komende jaren. Hierin worden 

themagewijs (Wonen in Houten, Werken in Houten, Ontspannen in Houten, Verplaatsen in Houten en 

Duurzaam Houten) de belangrijkste gevolgen van de relevante beleidsvisies beschreven. 
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In Deel C zijn de doelstellingen en uitgangspunten uitgewerkt in vijf Gebiedsfactsheets die tezamen 

het gehele grondgebied van Houten beslaan. De gebiedsfactsheets vertalen het ruimtelijke kader op 

gebiedsniveau. In de laatste paragraaf van de factsheets wordt beschreven wat het programma 

(projecten/activiteiten) voor de komende jaren in de gebieden is (bijvoorbeeld het aantal te verwachten 

te bouwen woningen).  

 

Tevens is in dit Programma Ruimte een Uitvoeringsagenda opgenomen. Bij het opstellen van dit 

programma was een aantal zaken namelijk nog niet bekend of moeten nog nader uitgewerkt worden. 

De onderwerpen voor deze agenda zijn gemarkeerd weergegeven in het document en zijn in een 

separate bijlage (bijlage 1) samengevoegd weergegeven. 

  



10 
 

  



11 
 

Deel A: Proces 

Inleiding 
Dit Programma Ruimte begint met een procesdeel. In dit deel worden het proces, de werkwijze en 

organisatie rond het Programma Ruimte nader toegelicht. We benoemen niet alleen het proces 

rondom de totstandkoming van het programma zelf, maar vooral ook de werkwijze bij de uitvoering 

van het programma voor de komende jaren: hoe gaan we als gemeente om met (particuliere) 

initiatieven en wie heeft (wanneer) welke rol. 

1. Totstandkoming Programma Ruimte 

1.1 Ontwikkelingen  
Als samenleving hebben we momenteel te maken met complexe uitdagingen, waarop niet altijd een 

pasklaar antwoord is. We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, waarbij we pionieren met 

werkwijzen en rollen en via samenwerking resultaten boeken. 

 

Het pionieren is in Houten niet nieuw, zie het unieke stedenbouwkundige concept met daarin ruim 

baan voor fiets en openbaar vervoer. De planmatige aanpak van toen past echter niet meer bij de 

huidige ontwikkelingen binnen de gemeente. De uitbreidingslocaties zijn zo goed als voltooid; dit 

betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen zich vooral richten op de herontwikkeling van bestaande 

panden en gebieden of inbreidingslocaties. 

 

Ontwikkelen op dergelijke locaties betekent slim omgaan met de mogelijkheden die er zijn, 

samenwerken met eigenaren van de gronden en omwonenden of belangengroepen. Daarbij is een 

andere rol van de overheid nodig. Dat kan zijn om partijen met elkaar in contact te brengen, 

initiatieven aan elkaar te verbinden, kennis en informatie te delen, processen te begeleiden en (soms) 

locaties of geld te bieden. Maar durven pionieren betekent ook een overheid die weinig barrières 

opwerpt, hoewel dat laatste soms lastig kan zijn omdat de gemeente het algemeen belang bewaakt. 

1.2 Werkwijze gemeente 
Afgelopen jaren is binnen gemeente Houten een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, het van “buiten 

naar binnen” werken. Bij de VINEX-opgave, die Houten de afgelopen decennia domineerde, was 

sprake van aanbodgestuurd werken. Bij deze werkwijze formuleert de gemeente zelf de vraag op 

basis waarvan zij de samenleving het best van dienst kan zijn (top-down benadering). 

 

Naar analogie van de uitnodigingsplanologie, zoals toegepast op het Eiland van Schalkwijk, worden 

ook in de rest van Houten zo veel als mogelijk initiatieven van externe partners ondersteund. Dit 

noemen we vraaggericht werken (bottom-up benadering). Tussen deze twee werkwijzen zijn nog vele 

andere varianten die (kunnen) worden toegepast. Het initiatief komt echter meer bij de markt te liggen 

(bottum-up). 

 

Zoals aangegeven in de inleiding vormt het Programma Ruimte het kader dat aangeeft waarbinnen dit 

mogelijk is.  

1.3 Kaders en afbakening 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende kaders die gelden voor het Programma Ruimte 

als ook op de afbakening van het programma. Dat laatste betreft projecten binnen de gemeente die 

een relatie hebben met het Programma Ruimte. 
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1.3.1 Beleidsvisies 

Sinds de vaststelling van het Programma Ruimte 2015 is een aantal beleidsvisies ontwikkeld en 

vastgesteld. In het voorliggende Programma Ruimte zijn die beleidsvisies als uitgangspunt genomen 

die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Hierin is het actuele beleid van de 

gemeente voor de betreffende discipline (sectorale visies) of het betreffende gebied (geografische 

visies) opgenomen. Daarnaast is sprake van een aantal integrale visies. In deel B - het Ruimtelijk 

Kader - worden de gevolgen (uitwerking) van de relevante sectorale en integrale beleidsvisies voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van Houten beschreven. In deel C – de Gebiedsfactsheets - wordt ingegaan 

op de relevante geografische visies. 

 

In dit programma wordt niet ingegaan op uitvoerende beleidsdocumenten, zoals de nota Parkeer-

normen of de beleidsnotitie Beroep en bedrijf aan huis. Deze documenten zijn aan de orde als 

kaderstellende documenten en zijn opgenomen in de Verkenningenchecklist die voor elk project aan 

het begin wordt doorlopen. Dit betreft een quick scan van de impact van een initiatief (zie paragraaf 

2.2.1 deel A en bijlage 2). 

 

Overige (verouderde) visies gelden hiermee niet meer als kader voor dit programma. 

Daar waar deze visies elkaar tegenspreken, wordt dit aangegeven in het programma (deel B). Ook 

waar (nog) geen beleid is, wordt dit aangegeven in dit deel van het programma en wordt tevens 

aangegeven of en hoe we dit oppakken in de Uitvoeringsagenda. 

 

Integrale visies 

o Collegeprogramma 2014-2018 (vastgesteld in 2014) 

o Ruimtelijk-Economische Koers U10 (verwacht in Q2/Q3 2017) 

o Proeftuin Houten 2025 – toekomstvisie (vastgesteld in 2015) 

o Visie Communicatie en Participatie 2017-2021 (vastgesteld in 2017) 

o Programma Sociale Kracht 2017-2020 (vastgesteld in 2017) 

Sectorale visies 

o Woonvisie 2016-2025 (vastgesteld in 2016) 

o Retailvisie (vastgesteld in 2015) 

o Milieubeleidsplan 2040 (vastgesteld in 2009) 

o Programma Duurzaam Houten 2016-2018 (vastgesteld in 2016) 

o Kantorenstrategie (vastgesteld in 2016) 

o Visie Maatschappelijke voorzieningen (in ontwikkeling) 

o Water- en rioleringsplan 2016-2019 (vastgesteld in 2016) 

o Nota dynamisch grondbeleid (verwacht in Q2/Q3 2017)  

o Bereikbaarheidsvisie (vastgesteld in 2011) 

 

Geografische visies 

o Omgevingsvisie Kromme Rijn (vastgesteld in 2017) 

o Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (vastgesteld in 2011) 

o Duurzaamheidskader Eiland van Schalkwijk (vastgesteld in 2011) 

o Handelingsperspectief A12 zone (vastgesteld in 2014) 

o Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost (vastgesteld in 2011) 

 

Vooruitlopend op vaststelling van de Visie Maatschappelijke voorzieningen, is in deel B een aantal 

aangereikte uitgangspunten (door de afdeling Samenleving) voor maatschappelijke voorzieningen 

opgenomen. Zodra de visie is vastgesteld, moeten de consequenties hiervan voor het Programma 

Ruimte worden uitgewerkt. 

 

De Ruimtelijk-economische koers (U10) zal naar verwachting invloed hebben op het Programma 

Ruimte. Zodra deze is vastgesteld, dienen de consequenties hiervan in kaart te worden gebracht. 
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Uitvoeringsagenda 1: Uitwerken van de relevante consequenties uit de Visie Maatschappelijke 

voorzieningen bij de eerstvolgende herijking van het Programma Ruimte. 

 

Uitvoeringsagenda 2: Uitwerken van de consequenties van de Ruimtelijk economische koers voor het 

Programma Ruimte. 

1.3.2 Proeftuin Houten 2025 

In 2015 is de toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie 

beschrijft het toekomstbeeld waar de Houtenaar in gelooft: de proeftuin. Aan de visie werkten 1.200 

Houtenaren mee, zij kozen op de “Dag van de Toekomst” voor het scenario “proeftuin”. De 

Toekomstvisie gaat over nieuwe manieren van denken en doen en vormt een kompas waarmee op 

zoek wordt gegaan naar nieuwe oplossingen. Daarbij spelen vijf principes een rol: 

 we stellen de mens centraal; 

 we waarderen verschillen; 

 we zijn zuinig op onze omgeving; 

 we bouwen voort op ons ruimtelijke DNA; 

 we zijn actief in de regio. 

 

Om de toekomstvisie handen en voeten te geven, wordt er o.a. gewerkt met de thematische 

proeftuinen Zorg voor Elkaar, Circulaire Stad en Duurzame Mobiliteit. In deze proeftuinen staan 

innovatieve initiatieven van Houtense inwoners en organisaties centraal. De experimenten in de 

proeftuinen hebben ook ruimtelijke vragen. 

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de toekomstvisie en ook 

worden genoemd in het collegeprogramma 2014-2018, biedt het Programma Ruimte ruimte aan 

innovatieve initiatieven voor woningbouw (bijvoorbeeld nieuwe woon-zorgconcepten). Vooralsnog 

wordt er – op grond die de gemeente ter beschikking heeft en waarvoor nog geen programma is 

vastgelegd (bijvoorbeeld vanwege bestaande VINEX-contracten) – uitgegaan om 20% van de 

woningbehoefte in te vullen met innovatieve concepten. Hiervoor dient echter nog wel een werkwijze 

te worden ontwikkeld inclusief omschrijving wanneer een initiatief een innovatief concept is. Dit wordt 

in het Dashboard Woningbouw (zie deel A paragraaf 2.3.4) gemonitord. 

 

Uitvoeringsagenda 3: Nader invullen bepaling innovatieve concepten en werkwijze hiervoor bij 

ontwikkelingen op locatieniveau. 

1.3.3 Collegeprogramma 2014-2018 

Het college zet in op vier ambities, die daarmee ook uitgangspunt zijn bij ruimtelijke ontwikkeling: 

 Duurzame kwaliteit: ontspannen en verantwoord wonen en werken; 

 Sociale kracht: samen leven, zorgen voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid; 

 Vernieuwend bestuur: ruimte geven aan ondernemerschap en maatschappelijk initiatief; 

 Gezonde financiële basis: verantwoord beheer van inkomsten en uitgaven. 

 

In de ruimtelijke (her)ontwikkeling van locaties is specifiek aandacht voor: 

 Jongeren (starters) en senioren op de woningmarkt ; 

 Structurele bijdrage aan bezuinigingen van 50.000 € in 2017 en 100.000 € daarna, door 

toevoegingen van 100 woningen door middel van inbreiding; 

 Energiezuinig bouwen (gericht op 16% duurzame energieopwekking voor Houtense 

huishoudens); 

 Mogelijkheden langdurige zelfstandigheid senioren; 

 Ontwikkeling van woon-zorg concepten; 

 Behoud unieke voorzieningen; 
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 Transformatie van leegstaande kantoren; 

 Versterking van landbouw, recreatief aanbod en afzet streekproducten buitengebied; 

 Financieel sluitende ontwikkeling; 

 Ruimte geven aan experimenten; 

 Ruimte voor initiatiefnemers en omwonenden; 

 Regionale samenwerking. 

 

De ambities van het college, en de specifieke aandachtspunten bij ruimtelijke (her)ontwikkeling 

passen binnen het beleid en de en de ambities zoals o.a. uitgewerkt in deel B. 

1.3.4 Houtense ontwikkelingsprincipes 

In het programma Ruimte 2015 is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking met 

partners voor alle (her)ontwikkelingslocaties, de Houtense ontwikkelingsprincipes. De afgelopen 

periode hebben we veel ervaring opgedaan met het experimenteren met deze ontwikkelingsprincipes. 

De inzichten die dat heeft opgeleverd (o.a. in het selecteren van partijen, in de burgerparticipatie en in 

de processen) zijn waardevol gebleken en zijn uitgewerkt en opgenomen in het voorliggende 

Programma Ruimte (zie deel A hoofdstuk 2 Uitvoering Programma Ruimte). 

1.3.5 Relatie met Implementatie Omgevingswet 

Gemeenten zijn vanaf 2019 verplicht om te werken met Omgevingsvisies. Houten bereidt zich voor op 

deze werkwijze met het project Implementatie Omgevingswet. Het Programma Ruimte 2017-2019 

loopt hierop vooruit. De uitwerking van het Programma Ruimte zal worden meegenomen bij het 

opstellen van een Omgevingsvisie. Binnen het project Implementatie Omgevingswet zal worden 

onderzocht of en op welke manier het Programma Ruimte een plek krijgt bij de uitwerking van de 

omgevingsvisies. Het kan ook zijn dat het Programma Ruimte als zelfstandig stuk blijft bestaan. 

1.3.6 Relatie met Stedenbouwkundige verkenning 

Bij de vaststelling van de Woonvisie heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt 

gevraagd om een stedenbouwkundige verkenning voor Houten uit te werken. Deze verkenning biedt 

een lange-termijnkader voor de ontwikkeling van Houten. Momenteel wordt hiervoor binnen de 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling een plan van aanpak opgesteld. Deze stedenbouwkundige 

verkenning zal naar verwachting in 2018 klaar zijn (zie ook de Perspectiefnota 2017). De huidige 

bestuursperiode wordt benut om tot een brede en breed gedragen eerste verkenning te komen. 

 

In de verkenning worden de ruimtelijke opgaven, kansen en dilemma’s in beeld gebracht. De 

verkenning moet een nieuwe raad en nieuw college helpen om – kort na de 

gemeenteraadsverkiezingen – keuzes te kunnen maken in het ambitieniveau voor de ontwikkeling van 

Houten en de aanpak van de  ruimtelijke opgaven. Hiervoor worden kansen en dilemma’s uitgewerkt 

in scenario’s. Eén van de belangrijkste vragen waarop de verkenning antwoord moet geven is: wat zijn 

de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van woningbouw in Houten en wat is de (algemene) 

wenselijkheid hiervan. De keuzes kunnen worden vastgelegd in een stedenbouwkundige of ruimtelijke 

visie voor Houten. In deel B worden vraagstukken benoemd die in de stedenbouwkundige verkenning 

meegenomen kunnen worden. 

 

Uitvoeringsagenda 4: Opstellen van een stedenbouwkundige verkenning. 

 

De inhoud van de stedenbouwkundige verkenning zal waarschijnlijk consequenties hebben voor de 

invulling van het Programma Ruimte. Deze visie wordt meegenomen in de volgende herijking van het 

Programma Ruimte (of in de uitwerking tot een Omgevingsvisie). 

 

Uitvoeringsagenda 5: Resultaten van de stedenbouwkundige verkenning meenemen in de volgende 

herijking van het Programma Ruimte. 
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1.4 Betrokkenen bij opstellen Programma Ruimte 
De inhoud van het Programma Ruimte is tot stand gekomen door de inbreng van een groot aantal 

(beleids)medewerkers van de gemeente alsook externe stakeholders. Daarbij waren de volgende 

personen en partijen betrokken:  

 Beleidsmedewerkers (RO, BOR en SAM) en gebiedsmanagers; 

 Overige betrokken medewerkers gemeente; 

 Provincie; 

 Gemeenteraad (behandeling in Klankbordgroep Ruimte december 2016 en april 2017 en 

behandeling tijdens Bijpraatavonden raad maart en april 2016); 

 Inwoners Houten (bespreking tijdens Dag van de Ruimte in maart 2016 (verslag in bijlage 3) 

alsook evaluaties van projecten met initiatiefnemers en omwonenden. 

1.5 Monitoring en evaluatie Programma Ruimte 
De raad wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de uitvoering van het Programma Ruimte via 

de reguliere bijpraatavonden. Naast deze formele momenten is er een informele klankbordgroep 

Ruimte waarin actuele zaken worden gedeeld en onderwerpen door raadsleden zelf kunnen worden 

ingebracht. 

 

Daarnaast wordt het programma jaarlijks officieel gemonitord door de raad. Dit gebeurt door de stand 

van zaken van de Uitvoeringsagenda, het Dashboard Woningbouw (zie paragraaf 2.3.4) en de stand 

van zaken van de projecten met een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (zie deel A paragraaf 

3.5.1) voor te leggen. Deze jaarlijkse voortgangsrapportage wordt vastgesteld door de raad. 

 

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en opgaven kunnen de punten op de Uitvoeringsagenda wijzigen 

(bijlage 1). Daarmee heeft de Uitvoeringsagenda een dynamisch karakter: flexibel en interactief. 

 

Een herijking van het Programma Ruimte – op basis van nieuwe beleidsvisies, gewijzigde inzichten, 

veranderende (markt)omstandigheden – vindt eens per twee á drie jaar plaats. Het voorliggende 

Programma Ruimte vormt de basis voor toekomstige herijkingen. 

2. Uitvoering Programma Ruimte 

2.1 Vraaggericht werken 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 van deel A verandert de ruimtelijke opgave van de gemeente 

Houten van aanbodgestuurde VINEX-locaties naar “van buiten naar binnen” werken (vraaggericht 

werken). Deze werkwijze wordt inmiddels in heel Houten toegepast. Dit betekent dat zo veel als 

mogelijk initiatieven van externe partners worden ondersteund. Daarnaast is de gemeente nog 

eigenaar van een (beperkt) aantal gronden die (her)ontwikkeld kunnen worden, zoals het laatste deel 

VINEX-locaties en herontwikkelingslocaties waaronder voormalige schoollocaties. Deze gronden 

brengt zij zelf in ontwikkeling.  

 

Bij vraaggericht werken is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit een andere 

procesaanpak vereist dan het traditionele aanbodgericht werken: 

 Een andere manier van omgaan met beleid en regels; 

 Een andere manier van werken, houding, gedrag en communicatie; 

 Constante verkenning, verbinding en dialoog met partijen in de samenleving; 

 Een reflecterend en lerend vermogen om eigen rol steeds opnieuw te duiden en waar nodig te 

herijken. 
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Binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling wordt hier op drie manieren invulling aan gegeven: 

 Het per initiatief benoemen van een contactpersoon die als aanspreekpunt fungeert naar de 

initiatiefnemer en intern een trekkersrol heeft voor het initiatief. Dit is de gebiedsmanager in 

wiens/wier gebied de ontwikkeling plaatsvindt. De gebiedsmanager zorgt voor de afstemming 

op de andere ontwikkelingen binnen zijn/haar deelgebied. Tevens wordt het initiatief besproken 

in het gebiedsmanagersoverleg (GMO) waarin alle gebiedsmanagers alsook de programma-

manager zitting hebben. Het gebiedsmanageroverleg bepaalt het ‘willen’ van een initiatief. 

Dit vergt een investering in zowel de fase van vergunningverlening als in de fase daarvoor, als 

er nog geen concrete aanvraag is ingediend. De investering in de voorfase zorgt er voor dat 

het vergunningenproces soepel verloopt en eventuele problemen op voorhand al worden 

opgelost;  

 Het organiseren van een werkwijze die gericht is op een snelle en integrale behandeling van 

het initiatief (planteam, dit team bepaalt het ‘kunnen’ van een initiatief). Dit in combinatie met 

een sturing op de doorlooptijden via het Lean principe; 

 Het investeren in competenties van medewerkers die nodig zijn voor vraaggericht werken: 

oplossingsgerichtheid, daadkracht, communicatie, samenwerken. En uiteraard ook de 

vaardigheid om vakkennis in te zetten voor het faciliteren van het initiatief. De selectie van 

nieuwe medewerkers wordt hierop afgestemd. 

 

Uitvoeringsagenda 6: Coachen van medewerkers bij vraaggericht werken. 

2.2 Werkwijze gemeente 
Binnen de gemeente Houten werken we bij de ontwikkeling van locaties volgens de aanpak van 

projectmatig werken. Hieronder is samengevat weergegeven welke (algemene) fasen in een project 

worden doorlopen om tot realisatie en beheer te komen. 

 

 
Figuur 2: Fasering projectmatig werken 

Binnen deze standaard werkwijze bij de aanpak van projecten is er sprake van specifieke aspecten in 

de werkwijze bij particuliere initiatieven en gemeentelijke projecten. 

 

Particuliere initiatieven betreft projecten met grondexploitaties van derden (marktpartijen, woning-

corporaties, particulieren). De gemeente heeft in dit type projecten in principe een faciliterende rol. 

Gemeentelijke projecten betreft projecten met een gemeentelijke grondexploitatie die plaatsvinden op 

ons grondgebied en waar de gemeente zelf de regie over voert. In onderstaande paragrafen wordt 

nader ingegaan op beide werkwijzen. 

2.2.1 Werkwijze bij particuliere initiatieven 

In deze paragraaf wordt de werkwijze van de gemeente beschreven bij de ontwikkeling van projecten 

van particuliere initiatiefnemers. Hierbij komen ook de rol van de omgeving, het college en de raad 

aan bod. Zoals uit de evaluatie(s) van uitnodigingsplanologie naar voren is gekomen, blijkt dat 
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resultaatgerichte gebieds- en locatieontwikkeling soms meer vergt dan alleen het faciliteren van 

initiatieven van particulieren. Soms is hier gebiedsregie of zelfs meedoen (met mensen en/of 

middelen) nodig. Als dit het geval is moet vooraf wel helder te zijn wat de ambities en doelen van de 

gemeente zijn om aan de hand daarvan de kaders en de rol van de gemeente te bepalen. Het 

Programma Ruimte biedt het kader waarin de doelen zijn geformuleerd. 

 

Elke initiatiefnemer krijgt de Verkenningenchecklist uitgereikt (zie bijlage 2). Dit doen we om 

eenduidigheid te scheppen in hetgeen wij als gemeente aan een initiatiefnemer vragen om een 

initiatief te kunnen beoordelen. Deze checklist is de leidraad voor het in te dienen voorstel voor het 

initiatief. 

 

Rollen gemeente 

Naast het vroegtijdig helder hebben van wat de initiatiefnemer wil bereiken, is het minstens zo 

belangrijk dat het voor de initiatiefnemer vooraf helder is wat hij/zij van de gemeente kan verwachten. 

De rol die de gemeente bij een initiatief kiest is afhankelijk van: 

 De mate waarin een initiatief of gebiedsproces bijdraagt aan de doelen van de gemeente; 

 De kwaliteit van een initiatiefnemer of samenwerkende partijen. 

Dit betekent dat er bij elk initiatief maatwerk nodig is in de balans tussen loslaten van en sturen vanuit 

de doelen. Onderstaand model kan worden gebruikt om per initiatief en/of per fase van een initiatief 

de rol van de gemeente te bepalen. 

 

 
Figuur 3: Mogelijke rollen gemeente bij particulier initiatief 

 Afwachten: de gemeente doet niets, geeft particuliere initiatieven ruimte. Zowel inhoudelijk als 

in het proces heeft de gemeente geen bemoeienis. 

 Faciliteren: de gemeente ondersteunt of stimuleert particuliere initiatieven. Hier is sprake van 

als de gemeente er belang in ziet om het initiatief mogelijk te maken en de initiatiefnemer in 

staat is om het proces zelf te organiseren. 

 Regisseren: de gemeente is regisserend of sturend bij een particulier initiatief. Bij initiatieven 

waar de gemeente de wens heeft dat bepaald beleid of een bepaalde ontwikkeling van de 

grond komt en de particuliere initiatiefnemer krijgt dit niet van de grond, kan zij dit organiseren. 

De gemeente brengt partijen met elkaar in contact of organiseert het proces. Realisatie van 

het initiatief wordt overgelaten aan particuliere initiatiefnemers. 

 Meedoen: de gemeente trekt als netwerkpartij samen op met particuliere initiatieven (co-

creatie). Dit is het geval als het initiatief in grote mate bijdraagt aan de doelen van de 

gemeente en meerwaarde genereert en de initiatiefnemer dit niet alleen kan organiseren. 

 

Processchema 

Hieronder is procesmatig de omgang met een particulier initiatief voor een concrete locatie die 

binnenkomt bij de gemeente weergegeven. In bijlage 4 is dit uitgebreider beschreven. 
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Figuur 4: Processchema bij particulier initiatief 

2.2.2 Werkwijze bij gemeentelijke projecten 

In deze paragraaf wordt de werkwijze van de gemeente beschreven bij de ontwikkeling van projecten 

op gemeentelijke grondlocaties. Dit wordt gedaan aan de hand van de verschillende fasen die worden 

doorlopen in het proces om te komen tot een ontwikkeling. Hierbij komen ook de rol van de omgeving, 

het college en de raad aan bod. 

 

1. Startnotitie 

De gemeenteraad heeft aangegeven meer met startnotities te willen werken. Door het opstellen van 

een startnotitie kan het college de raad vroegtijdig betrekken in het besluitvormingstraject en 

afspraken vastleggen over de te volgen procedure. 

 

De startnotitie van een project wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor kan de raad aan het 

begin van het proces de planontwikkeling op hoofdlijnen sturen en daarnaast biedt de startnotitie 

helderheid in uitgangspunten voor de participanten. Hiermee is ook geborgd dat doelstellingen zoals 

vastgelegd in beleidsvisies en vertaald in het Programma Ruimte worden toegepast/uitgevoerd op 

projectniveau (zie o.a. Dashboard Woningbouw in paragraaf 2.3.4 van deel A en deel B).  

 

In de startnotitie zijn de doelstellingen en uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma Ruimte 

en specifiek voor het deelgebied waarin de locatie zich bevindt vastgelegd. Hier worden ook de 

uitgangspunten voor het participatietraject vastgelegd. Binnen deze uitgangspunten is de marktpartij, 

samen met de stakeholders (omwonenden en kopers/huurders), vrij om het plan te ontwikkelen. 
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In een startnotitie bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten worden in ieder geval uitgangspunten voor de 

onderwerpen hieronder opgenomen. Dit wordt gedaan aan de hand van de beschreven 

uitgangspunten en het programma uit het Programma Ruimte zoals vastgelegd in deel B en C. Tevens 

vindt hierover afstemming plaats met de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Samenleving. 

De startnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Programma (met bandbreedte) en (bijzondere) doelgroepen; 

 Financiën; 

 Duurzaamheid; 

 Verkeer en parkeren; 

 Stedenbouwkundige kwaliteit; 

 Openbare ruimte; 

 Participatie. 

Het format en de uitgangspunten voor een startnotitie is opgenomen in bijlage 5. 

 

2. Selecteren marktpartij 

Nadat de startnotitie is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt een marktpartij geselecteerd die de 

ontwikkeling en uitvoering van dit plan voor haar rekening neemt. De mogelijke wijzen van selecteren 

van een marktpartij zijn beschreven in paragraaf 2.3.2 van deel A. De in de startnotitie gestelde 

gemeentelijke uitgangspunten worden verwerkt in een grondverkoop overeenkomst die met de 

geselecteerde partij wordt gesloten. De eisen en randvoorwaarden worden scherp geformuleerd in 

een op te stellen selectiedocument voor de marktpartij(en). Voor het overige zal de marktpartij zo veel 

mogelijk vrijheid krijgen om er samen met zijn huurders/kopers en de omwonenden uit te komen. 

 

3. Participatietraject 

Zodra een marktpartij is geselecteerd, gaat deze partij samen met de omgeving en de eindgebruikers 

aan de slag met de ontwikkeling van een plan voor de locatie. Het participatietraject wordt 

vormgegeven volgens de uitgangspunten zoals vastgelegd in de startnotitie. Zie voor verdere 

informatie over participatie paragraaf 2.4 van deel A. 

 

4. Projectplan 

Het ontwikkelde plan zal door de gemeente getoetst worden aan de voorwaarden zoals die in de 

startnotitie door de raad zijn vastgesteld. 

 

5. Planologische procedure 

Het toetsingskader 

Voor plannen die passen binnen het bestaande bestemmingsplan of beheersverordening zal een 

omgevingsvergunning moeten worden verleend omdat immers het ruimtelijk kader al eerder is 

vastgesteld. 

 

Die situatie komt bij nieuwe plannen echter weinig voor. Meestal is bij nieuwe plannen op één of 

meerdere punten sprake van afwijking van de geldende planologische regeling (bestemmingsplan of 

beheersverordening). Er vindt dan een toetsing plaats aan beschikbare beleidsdocumenten of 

vastgestelde ruimtelijke visies. Het Programma Ruimte moet daarvoor de handvatten bieden. Onder 

de nieuwe Omgevingswet zal de nog op te stellen Omgevingsvisie voor Houten het toetsingskader 

worden. Om het plan te realiseren, zal bij de vergunningprocedure afgeweken worden van de 

planologische regeling.  

 

Afwijking voor “kruimelgevallen” 

Het college is bevoegd om een vergunning (bij afwijking van het bestemmingsplan of 

beheersverordening) te verlenen bij zogenaamde kruimelgevallen. Dit zijn bestemmingsafwijkingen bij 

kleine uitbreidingen van gebouwen, tijdelijke voorzieningen voor een periode van maximaal 10 jaar en 

met name binnen de bebouwde kom. Het aantal plannen dat onder deze regeling valt, is door 
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jurisprudentie en recente wijziging van het Besluit omgevingsrecht, uitgebreid. Ook functieverandering 

van kantoren valt hier tegenwoordig onder. 

 

Overige afwijkingen 

Als er sprake is van strijdigheid met de planologische regeling én het plan niet voldoet aan de regels 

voor kruimelgevallen, verleent het college de omgevingsvergunning via een uitgebreide Wabo-

procedure. Er is dan wel een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig en een 

tervisielegging met mogelijkheid tot indienen van zienswijzen voorafgaand aan het besluit. Deze 

verklaring is gemandateerd aan het college voor plannen met bouwkosten van maximaal € 500.000,-.  

De raad kan categorieën bouwwerken aanwijzen waarvoor ook boven deze bouwkostengrens een 

verklaring van geen bedenkingen wordt verleend, bijvoorbeeld voor plannen die passen in een door 

de raad vastgesteld ruimtelijk kader. 

 

In figuur 5 is de rol van de omgeving, het college en de raad in de verschillende fasen van de 

planontwikkeling weergegeven. 

   
Figuur 5: Betrokkenheid omgeving, college en raad in fasering planontwikkeling 

* Hierbij moet worden opgemerkt dat het bij de fase Planologische procedure afhankelijk is van het 

specifieke plan of de raad betrokken is. Vanzelfsprekend is de raad wel altijd aan zet bij het 

vaststellen van de visies die ten grondslag liggen aan de planontwikkeling. 

2.3 Procesbeschrijvingen 
In deze paragraaf is een aantal processen beschreven waar we als gemeente inmiddels formats voor 

hebben ontwikkeld. Dit betreft achtereenvolgens het proces dat we volgen bij interesse van 

marktpartijen, de selectiemethoden van een marktpartij bij gemeentelijke projecten, de interne 

organisatiestructuur bij de gemeente en tot slot het Dashboard Woningbouw dat we hebben 

ontwikkeld. 

2.3.1 Procesbeschrijving bij interesse marktpartijen zonder locatie 

Momenteel is sprake van een toename van particuliere initiatieven. Als de initiatiefnemer zelf over een 

locatie beschikt, komt hij/zij automatisch bij de betreffende gebiedsmanager terecht om zijn/haar 

idee/plan door te spreken. De behandeling van dat initiatief vindt plaats volgens de werkwijze zoals 

weergegeven in het processchema (zie paragraaf 2.2.1 van deel A). 

 

Daarnaast is er ook een toename waarneembaar van partijen (ontwikkelaars, architecten, beleggers 

en bouwers), die zich bij onze gemeente melden voor het aanbieden en realiseren van hun 

bouwplannen zonder dat zij hiervoor zelf een concrete locatie ter beschikking hebben. Deze partijen 

komen terecht bij de programmamanager die hun initiatief bespreekt met de gebiedsmanagers. In 

bijlage 6 (Procesbeschrijving bij interesse marktpartijen zonder locatie) is een uniforme aanpak 

beschreven hoe de gemeente omgaat met dergelijke aanbiedingen. 

2.3.2 Selectiemethoden bij gemeentelijke projecten 

Bij locaties die in gemeentelijk eigendom zijn, staan we als gemeente zelf voor de keuze of we tot 

(her)ontwikkeling van de locatie overgaan en zo ja, wat we er dan mee willen (inhoud) en hoe we dit 

willen bereiken (rol en proces). 

Omgeving College Raad

Startnotitie project X X

Selecteren marktpartij X

Participatietraject X

Projectplan X X

Planologische procedure X X*
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Daar waar de gemeente voorheen (bij VINEX-locaties) werkte met vooraf geselecteerde marktpartijen 

(al dan niet ontstaan uit contractuele verplichtingen) en met vastomlijnde kaders, willen we voortaan 

als gemeente partijen “uitnodigen”, oftewel vraaggericht werken (zie ook paragraaf 2.1 van deel A). 

Vanzelfsprekend nemen we hierbij de Europese aanbestedingsrichtlijnen in acht. Het grote voordeel 

van een dergelijke methode is dat er ruimte is voor nieuwe ideeën, die op de traditionele manier niet 

zouden opborrelen. Door de geselecteerde marktpartij op te roepen om zelf voor draagvlak bij 

stakeholders (omwonenden, gebruikers en belangenorganisaties) te zorgen, ontstaat bovendien een 

situatie die voor iedereen aantrekkelijk is. 
 

Bijlage 7 bevat een procesbeschrijving voor het selecteren van een marktpartij. Hierin is een aantal 

opties en de consequenties daarvan opgenomen. Komende periode wordt deze notitie juridisch verder 

uitgewerkt met een juridisch adviesbureau. Per te ontwikkelen locatie wordt – aan de hand van 

bovengenoemde notitie – een keuze gemaakt voor de wijze waarop de marktpartij wordt geselecteerd 

aangezien elke locatie specifieke aspecten en kenmerken heeft. 
 

Uitvoeringsagenda 7: Consequenties van de verschillende selectiemethoden uitwerken met een 

juridisch adviesbureau. 
 

In het Programma Ruimte 2015 is een webportal ontwikkeld voor geïnteresseerde marktpartijen en 

andere stakeholders van potentiële (her)ontwikkelingslocaties. Deze website biedt de mogelijkheid om 

alle ontwikkelingskansen in Houten beter te etaleren. Komende periode wordt onderzocht hoe wij 

omgaan met deze etalage in relatie tot de uitvoering van projecten die wij in het kader van het 

Programma Ruimte gaan ontwikkelen. 

 

Uitvoeringsagenda 8: Vervolg van de Etalage uitwerken in relatie tot het Programma Ruimte. 

2.3.3 Interne organisatiestructuur gemeente 

De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college uitvoering geeft aan het behalen van de gestelde 

doelen. De uitvoering van het beleid vindt plaats door de gemeentelijke medewerkers; de afdeling 

Ruimtelijke Ontwikkeling. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van taken, rollen en 

verantwoordelijkheden binnen de ambtelijke organisatie. 

2.3.4 Dashboard Woningbouw 

Ten behoeve van het Programma Ruimte is een dynamisch Dashboard opgezet om het woningbouw-

programma in Houten te monitoren. Dit document is niet openbaar toegankelijk vanwege de 

vertrouwelijke informatie die in dit document is opgenomen. In deel C worden indicatieve aantallen 

genoemd van ‘midden’ en ‘harde’ plannen per gebied (zie hieronder voor definities hardheden). 
 

In dit Dashboard worden de te realiseren woonprogramma’s in concrete projecten afgezet tegen het 

programma zoals opgenomen in de Woonvisie. Hiermee kan op programmaniveau sturing worden 

gegeven aan de te realiseren woningaantallen. Dit Dashboard is dynamisch en wordt frequent gemonitord. 

 

Uitvoeringsagenda 9: Bijhouden Dashboard Woningbouw. 

 

In het Dashboard wordt als variabele de mate van hardheid van een project benoemd. Hiervoor 

hanteren we vooralsnog de volgende indeling: 

 Zacht: plan in ideefase, en plan nog niet openbaar; 

 Midden: initiatief, er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden; wel wordt het traject voor 

het opstellen van een startnotitie opgestart; 

 Hard: startnotitie is vastgesteld, planologische procedure kan worden opgestart of het plan is 

al verder; 

 Uitvoering: project is in uitvoering; 

 Gerealiseerd: project is gerealiseerd. 
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2.4 Participatie 
Een van de Houtense ontwikkelprincipes zoals die in het Programma Ruimte 2015 zijn omschreven, 

betreft de participatie van de eindgebruiker en van de direct betrokkenen (zoals omwonenden). Ook 

hiermee is de laatste jaren ervaring opgedaan. Uit evaluatie daarvan is gebleken dat het van groot 

belang is om: 

 Voorafgaand aan een participatieproces goed in kaart te brengen met welke belanghebbenden 

en belangen we allemaal te maken hebben (krachtenveld/belangenanalyse); 

 Helder te zijn over de mate van invloed van participanten is (meeweten, meedenken, 

meewerken of meebeslissen) en wat beïnvloedbaar is; 

 Vast te stellen welke doelen we met de participatie nastreven; 

 Partijen vroegtijdig en regelmatig te betrekken; 

 Verwachtingen te managen;  

 Zorgvuldig en transparant te zijn over de belangenafwegingen die het gemeentebestuur maakt 

bij een besluit (bijvoorbeeld algemeen belang versus buurtbelang). 

 

De gemeentelijke organisatie gebruikt bij het vormgeven van een participatieproces het 

afwegingskader voor participatie van Prodemos en de Factor C -methode
1
. In de kern komt het er op 

neer dat we eerst bepalen of het project zich leent voor participatie. Bij woningbouwontwikkeling is dat 

bijna altijd het geval. Ook beoordelen we of aan de randvoorwaarden voor goede participatie kan 

worden voldaan (tijd, geld, commitment bestuur). Als dat het geval is maken we volgens de Factor C- 

methode een krachtenveldanalyse, een kernboodschap en een communicatiekalender. In de aanpak 

van de participatie en communicatie sluiten we aan bij de (dominante) leefstijlen in een buurt
2
.  

 

Gemeentelijke projecten 

Bij gemeentelijke projecten is de gemeente aan zet om het participatieproces te begeleiden. In de 

startnotitie worden de uitgangspunten voor participatie voor het betreffende project vastgelegd. 

Aangezien bij elk project specifieke aspecten (zie hierboven) een rol spelen, kan hiervoor geen 

blauwdruk worden gegeven. Na selectie van de marktpartij gaat deze samen met de omgeving en de 

eindgebruikers aan de slag om te komen tot een gedragen plan (zie hiervoor ook paragraaf 2.2.2 van 

deel A). 

 

Particuliere initiatieven 

Wanneer woningbouw gerealiseerd wordt door een marktpartij en/of woningcorporatie zijn zij 

aanspreekpunt voor vragen over de bouw, planning, etc. De gemeente is in die gevallen in eerste 

aanleg “slechts” vergunningverlener (zie paragraaf 2.2.1 van deel A voor mogelijke andere rollen van 

de gemeente). Uiteraard trekken gemeente en bouwer samen op en doen we er alles aan om het 

bouwproces zo spoedig mogelijk te laten starten en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Formeel zijn 

we echter geen partij in het bouwproces. De gemeente is na de bouw en oplevering wel 

aanspreekpunt voor alles wat met de openbare ruimte te maken heeft. Ook in situaties waarin een 

marktpartij of woningbouwcorporatie de aanleg hiervan voor haar rekening heeft genomen. De aanleg 

gebeurt immers volgens de randvoorwaarden die de gemeente, als toekomstig beheerder, stelt. 

2.5 Financiën 

2.5.1 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

Om met het Programma Ruimte ook financieel goed te kunnen sturen, is er behoefte aan één 

totaaloverzicht waarin de financiële stand van zaken en de bijbehorende risico’s wordt weergegeven 

van alle gemeentelijke grondexploitaties, waarbij ook wordt gerapporteerd over het totaal te 

ontwikkelen programma en de planning. Dit wordt het meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG) 

                                                
1
 Zie https://www.houten.nl/burgers/overheid-en-democratie/uw-mening-telt/participatie/hoe-past-de-gemeente-participatie-toe/ 

2
 Zie https://www.houten.nl/burgers/overheid-en-democratie/uw-mening-telt/participatie/toolkit-leefstijlen/ 
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genoemd. Het MPG verschaft actueel inzicht in de te verwachten resultaten van grondexploitaties, de 

daarmee samenhangende financiële risico’s en de mate waarin deze risico’s kunnen worden 

opvangen. 

 

Naast de gemeentelijke grondexploitaties worden in het MPG ook alle particuliere initiatieven en de 

daarmee samenhangende kosten door de gemeente opgenomen die via kostenverhaal kunnen 

worden doorbelast (zie ook hieronder bij Kostenverhaal). 

 

Via dit MPG wordt de raad geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de 

grondexploitatieprojecten van de gemeente en komt de raad beter in positie om te sturen op de 

ruimtelijke projecten (kwalitatief en kwantitatief) en legt het college verantwoording af over de bereikte 

resultaten binnen de grondexploitaties. 

 

Zodra dit MPG is opgezet, kunnen de begroting en de jaarstukken worden gevoed door (het financiële 

deel van) het MPG, binnen de kaders van de Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. 

 

Uitvoeringsagenda 10: Opstellen en monitoren van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. 

2.5.2 Kostenverhaal 

In de Nota dynamisch Grondbeleid is aangegeven dat de kosten die de gemeente maakt in geval van 

private grondexploitatie/herontwikkeling op de initiatiefnemer worden verhaald binnen de 

mogelijkheden die de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening bieden. De 

rechtvaardiging daarvoor vormt het profijtbeginsel; de initiatiefnemer heeft immers ook het profijt van 

de gemeentelijke inzet. Het fenomeen Uitnodigingsplanologie doet daar in principe niets aan af.  

 

Het verhalen van kosten kan hetzij publiekrechtelijk door middel van een exploitatieplan, hetzij 

privaatrechtelijk door middel van een grondexploitatieovereenkomst (anterieure overeenkomst). Deze 

tweede methodiek heeft de voorkeur, omdat naast de verplichte kosten ook andere afspraken kunnen 

worden gemaakt (bijvoorbeeld over duurzaamheid) en er dus rekening gehouden kan worden met 

locatiespecifieke zaken (maatwerk). Ondanks deze behoefte aan maatwerk is het wel gewenst om bij 

het verhalen van de kosten eenzelfde lijn te volgen. Daarom is een format ontworpen (zie bijlage 9), 

dat bij de ontwikkeling van het initiatief wordt toegepast en ingevuld. 

 

De komende tijd gaan we hiermee aan de slag. Uitgangspunt is dat de door de gebiedsmanager 

ingevulde bedragen voor kostenverhaal wordt gecontroleerd door een collega gebiedsmanager om 

willekeur en grote afwijkingen te voorkomen. Eind 2017 zal de werking van dit model worden 

geëvalueerd en zal e.e.a. verder worden uitgewerkt tot een officiële nota Kostenverhaal. 

 

Uitvoeringsagenda 11: Evaluatie format kostenverhaal en opstellen nota Kostenverhaal. 

2.5.3 Fondsvorming 

Om ambities te kunnen realiseren met een perceeloverstijgend karakter (zoals het stimuleren van 

sociale woningbouw of duurzame gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk) is onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden van fondsvorming. De eerste fase van dit onderzoek is inmiddels 

afgerond en er is geconcludeerd dat het opzetten van een fonds waarin afdrachten voor de realisatie 

van sociale woningbouw zijn ondergebracht alsook een gebiedsfonds voor het Eiland van Schalkwijk 

kansrijk zijn. 

 

Uitvoeringsagenda 12: Uitwerken en opzetten van een fonds sociale woningbouw en een 

gebiedsfonds Eiland van Schalkwijk. 
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Deel B: Ruimtelijk Kader 

Inleiding 
Naast een procesdeel bestaat het Programma Ruimte uit een inhoudsdeel. In dit inhoudsdeel wordt 

ingegaan op de implicaties (uitwerking) van de relevante beleidstukken en -visies voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van Houten. Dit noemen we het ruimtelijke kader. Het ruimtelijk kader gaat niet in op 

uitvoerende beleidsdocumenten zoals een Nota parkeernormen of de notitie Beroep en bedrijf aan 

huis. Dit zijn echter wel beleidsstukken die bij ruimtelijke ontwikkelingen een toetsingskader vormen 

(zie paragraaf 1.3.1 van deel A). 

 

Het ruimtelijk kader is uitgewerkt aan de hand van vijf thema’s: Wonen in Houten, Werken in Houten, 

Ontspannen in Houten, Verplaatsen in Houten en Duurzaam in Houten. 

Per thema is een aantal doelstellingen en uitgangspunten opgenomen uit de relevante beleidsvisies 

en input die is aangereikt vanuit de verschillende beleidsterreinen. Deze doelstellingen en 

uitgangspunten vormen het vertrekpunt bij de ontwikkeling van locaties. 

 

Uitvoeringsagenda 13: Uitvoeren van de doelstellingen en uitgangspunten uit het Ruimtelijk Kader van 

het Programma Ruimte. 

1. Wonen in Houten 
Houten is een modelstad om trots op te zijn: ontspannen wonen met groenzones, een 

fietspadenstelsel, de centrumgebieden in een prachtig open landschap met de kleine kernen en in 

nabijheid van de grote stad met bijbehorende culturele en stedelijke voorzieningen. Houten is hierdoor 

een sterk merk in de regio en een populaire plek om te wonen. Dit thema gaat in op de vastgestelde 

visie op wonen en op maatschappelijke voorzieningen. Vooruitlopend op vaststelling van de Visie 

Maatschappelijke voorzieningen, is door de afdeling Samenleving een aantal uitgangspunten 

aangereikt voor maatschappelijke voorzieningen. 

1.1 Wonen 
Op 8 maart 2016 is de Woonvisie 2016-2025 vastgesteld. De Woonvisie is uitgewerkt aan de hand 

van vier thema’s. De betekenis hiervan voor het Programma Ruimte wordt hieronder per thema 

beschreven.  

 

1. Diversiteit, keuzevrijheid en duurzame woonwens 

Houten wil tegemoet komen aan de realisering van de woonwensen van haar bewoners en staat 

daarom open voor particuliere initiatieven. Variatie in woningtypen en in prijsklassen is gewenst. Bij 

het nastreven van diversiteit kan het ook gaan om woningtypen zoals woonwerkwoningen, 

meergeneratiewoningen, cascowoningen, woongroepen en vrije kavels. Houten kiest er met de 

woonvisie voor dat niet alle woonmilieus en woningtypen worden nagestreefd (zoals een hoogstedelijk 

woonmilieu of een studentencomplex). Bij nieuwbouw geldt het streven nul op de meter (NOM) (zie 

verder hoofdstuk Duurzaam in Houten). 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. De gemeente staat open voor woningbouwinitiatieven van uiteenlopende woningtypen. 
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Figuur 6: Sociale huur, vrije sector huur en vrije sector koopwoningen. In Houten bestaat de 
woningvoorraad voor 70% uit koopwoningen, 26% uit sociale huurwoningen en 4% uit vrije 
sectorhuurwoningen. 

2. Focus op huisvesting van gezinnen en ouderen 

Volgens het Woningbehoefteonderzoek 2015 (Wbo) is er in Houten tot 2025 behoefte aan 1.800 

woningen. Dit betreft 1.100 eengezinswoningen en 700 gelijkvloerse woningen (met name 

appartementen). Daarvan is ongeveer driekwart autonoom, dat wil zeggen uit Houten zelf. Er is 

behoefte aan woningen voor alle huishoudenstypes. Hiervan zouden bij een gemiddeld economisch 

scenario 600 (ca. 30%) sociale huurwoningen moeten worden gebouwd, 200 (ca. 10%) woningen in 
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de categorie vrije sector huur en 1.000 (ca. 60%) in de categorie vrije sector koop. De inschatting is 

dat ongeveer 800-1.000 woningen kunnen worden gerealiseerd in nog in ontwikkeling te nemen 

gebieden (Vinex en voorjaar 2016 bekende transformatielocaties). Het overige moet komen van 

transformatie van bestaand vastgoed. Het is de verwachting dat in de periode tot 2025 via nieuwbouw 

en transformatie de behoefte van 1.800 woningen kan worden geaccommodeerd. Houten richt zich 

qua nieuwbouw op gezinnen (vanwege de populariteit van Houten als gezinsgemeente t.o.v. de 

regiogemeenten) en ouderen (vanwege de demografische ontwikkeling). Na 2025 vergrijst Houten in 

hoog tempo. Daarom moeten richting 2025 geleidelijk meer gelijkvloerse woningen moeten worden 

gebouwd. 

 

De ambitie is om 1.100 eengezinswoningen te bouwen die met name geschikt zijn voor gezinnen en 

700 gelijkvloerse woningen te bouwen die voornamelijk geschikt zijn voor ouderen (d.w.z. woonkamer 

+ slaapkamer + badcel danwel traploos te bereiken). Uiteraard zijn deze 700 woningen ook geschikt 

voor kleinere huishoudens zoals starters. Voor jongeren moeten kansen vooral ontstaan via 

doorstroming (van ouderen/gezinnen) en via bouw van veelal kleinere eenheden bij transformatie van 

kantoren. Houten streeft binnen wijken en buurten naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en 

verschillende leefstijlen van inwoners. 

 

Houten heeft de keuze gemaakt om geen nieuwe grootschalige groeitaak aan te nemen 

(Toekomstvisie Houten 2025), maar de gemeenteraad heeft wel erkend dat er ook na 2025 nog een 

aanzienlijke lokale en regionale woningbehoefte is. Door de raad is er een motie aangenomen om een 

stedenbouwkundige verkenning uit te voeren naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de 

woningbouw in Houten. Deze verkenning moet ook onderzoek doen buiten de gestelde kaders zoals 

het bouwen buiten de Rondweg 

 

Eengezinswoningen 1.100 

Gelijkvloerse woningen 700 

Totaal 1.800 
Figuur 7: Woningbehoefte woningtype Houten (Woningbehoefteonderzoek 2015) 

Sociale huurwoningen 600 

Vrije sector huurwoningen 200 

Vrije sector koopwoningen 1.000 

Totaal 1.800 
Figuur 8: Woningbehoefte sociaal/vrije sector Houten (Woningbehoefteonderzoek 2015) 

Indien we uit gaan van de hypothese dat alle zachte, midden en harde plannen (zie uitleg in paragraaf 

2.3.4 van deel A) (circa 1.800 woningen) op dit moment allemaal zouden zijn gerealiseerd, dan levert 

dit de volgende verdeling in woningtypen op: 

 

Type woningen Verhouding 

gewenst 

Verhouding hypothese 

gerealiseerd 

Tekort/overschot 

% sociale huur 30% 24% -6% 

% vrije sector huur 10% 7% -3% 

% vrije sector koop 60% 69% 9% 

Figuur 9: Verhouding gewenst en verhouding hypothese gerealiseerd 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat inzet gepleegd moet worden op de verdeling in woningtypen om tot 

de streefverhouding te komen van 30% sociale huur, 10% vrije sector huur en 60% vrije sector koop. 

Een deel van de plannen is beïnvloedbaar, een deel ook niet. Omdat vrijwel alle geplande 

woningbouw in Houten-Zuid is vastgesteld in contracten, is er op die locaties op voorhand minder 

speelruimte om te sturen. De gemeente onderzoekt momenteel of en waar er mogelijkheden zijn voor 

herprogrammering van deze bestaande plannen en afspraken die passen bij de gewenste verdeling 

van woningtypen. 
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De ontwikkeling van de verdeling van de woningtypen in sociale huur en vrije sector huur of koop 

wordt gemonitord middels Dashboard Woningbouw. 
 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

b. Op nog te ontwikkelen locaties (nieuwbouw en transformatie) vooral eengezinswoningen bouwen 

voor gezinnen (1.100) en voor ouderen geschikte woningen (700) (met een gelijkvloers 

woonprogramma d.w.z. woonkamer + slaapkamer + badcel danwel traploos te bereiken). Dit zijn 

gemiddeld 225 woningen per jaar. In de gebiedsfactsheets (deel C) worden de indicatieve te 

realiseren aantallen woningen in de periode tot en met 2025 weergegeven in de categorie midden 

en hard; 

c. Gemiddeld streeft de gemeente naar een verdeling van 30% sociale huur, 10% vrije sector huur 

en 60% vrije sector koop. Bij iedere ontwikkeling wordt de verdeling - binnen de contouren van de 

uitgangspunten van dit Programma Ruimte - bepaald in de context van de gebiedseigen 

kenmerken (schaalgrootte, ligging en bestaande voorraad in omgeving), zoals aangegeven in de 

betreffende gebiedsfactsheet; 

d. Streven naar gemêleerde wijken en buurten met een evenwichtige leeftijdsopbouw en 

verschillende leefstijlen van de inwoners; 

e. Geen nieuwe grootschalige uitleglocatie/groeitaak voor woningbouw; 

f. Een stedenbouwkundige verkenning naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de 

woningbouw in Houten. De verkenning doet ook onderzoek buiten de gestelde kaders zoals het 

bouwen buiten de Rondweg (zie ook Uitvoeringsagenda 4); 

g. De gemeente speelt een faciliterende, stimulerende en regisserende rol om overaanbod van 

kantoor- en winkelmeters te transformeren naar o.a. woningen. 
 

3. Voldoende omvang en betaalbaarheid van sociale huurvoorraad (huur onder € 628,--) en 

woningen in de vrije sector tussen de € 711,- tot € 950,- 

De bestaande woningvoorraad van Viveste is voor een groot deel vanwege de hoge kwaliteit feitelijk 

te duur om als goedkope huurwoningen te kunnen toewijzen aan huishoudens met lagere inkomens. 

Door recente rijksregelgeving (“passend toewijzen”) wordt het de laatste jaren steeds duidelijker dat 

hier een probleem ontstaat. In de Woonvisie is benoemd dat Viveste van de bestaande voorraad van 

4.700 woningen er ongeveer 2.000 moet “veranderen” naar meer passende, kleinere sociale 

huurwoningen. Hier is binnen de huidige ontwikkelingsmogelijkheden (1.800 woningen) geen ruimte 

voor). Een stedenbouwkundige verkenning moet onder andere de vraag onderzoeken hoe deze 

veranderopgave gerealiseerd zou kunnen worden. De veranderopgave zal moeten plaatsvinden door 

aan de ene kant de juiste sociale huurwoningen toe te voegen en aan de andere kant de huidige 

“verkeerde” woningen te verkopen. De totale kwantitatieve behoefte aan sociale woningen ligt binnen 

de bandbreedte tot 2025 tussen de 4.700 en 5.200 sociale huurwoningen. De opgave voor Viveste is 

dus tweeledig: 

 Via nieuwbouw 600 woningen toevoegen; 

 Ongeveer 2.000 van de bestaande sociale huur “veranderen” (nieuwbouw, splitsing en 

verkoop). 

Dit betekent een zeer forse opgave waarvan de veranderopgave naar verwachting niet voor 2025 is 

afgerond. 
 

Door recent rijksbeleid komen lagere middeninkomens niet meer in aanmerking voor sociale 

huurwoningen, daarnaast verdient deze categorie te weinig voor vrije sector huur of koop. De vraag 

van deze groep zou ook in de vrije sector huur bediend moeten worden (met huurniveau dicht boven 

de liberalisatiegrens, d.w.z. met een huur vanaf € 711,- tot € 950,-). Er bestaat nu een mogelijkheid 

om via het opstellen van bestemmingsplannen het huurniveau in de vrije sector te reguleren. Hiermee 

kan de gemeente afdwingen dat er woningen in de prijsklasse € 711,- tot € 950,- worden gerealiseerd. 

Versterking van dit segment kan ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van “scheefwonen” in de 

sociale huursector. Houten streeft naar de realisatie van 100 woningen in deze prijsklasse en voert 

samen met de provincie een onderzoek uit om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Dit is de helft 
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van de in totaal 200 huurwoningen in de vrije sector die de komende jaren moeten worden 

gerealiseerd (ca. 10%).  
 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

h. Faciliteren en monitoring van “veranderopgave” van 2.000 woningen van Viveste en opname van 

dit vraagstuk in de stedenbouwkundige verkenning; 

i. Faciliteren, stimuleren en regisseren in nieuwbouw van 600 sociale huurwoningen (huren lager 

dan de huurtoeslagaftoppingsgrenzen). Dit zijn gemiddeld 75 sociale huur woningen per jaar. In 

de gebiedsfactsheets worden de indicatieve te realiseren aantallen woningen in de periode tot en 

met 2025 weergegeven. In het procesdeel wordt ingegaan op het opzetten van een fonds sociale 

woningbouw waarin een initiatiefnemer – indien deze geen mogelijkheid heeft sociale 

huurwoningen binnen zijn project te realiseren – een bijdrage (moet) doen ten behoeve van de 

realisatie van sociale huurwoningen op een andere locatie buiten zijn eigen project; 

j. Faciliteren, stimuleren en regisseren in nieuwbouw van vrije sector huur van 200 woningen tot 

2025. Dit zijn gemiddeld 25 woningen per jaar; 

k. Houten streeft naar de realisatie van 100 woningen in de prijsklasse € 711,- tot € 950,- in de vrije 

sector huur (dit is dus de helft van de in totaal 200 die moeten worden gerealiseerd in de vrije 

sector huur). 
 

Uitvoeringsagenda 14: Uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met de Provincie Utrecht om tot 

realisatie van 100 vrije sector huurwoningen in de prijsklasse € 711,- tot € 950 te komen. 

4. Wonen en zorg in samenhang bezien  

De vergrijzing in Houten zet fors door na 2025. Dit proces is in Houten Noord nu al aan de gang. Het 

passend, eerder of opnieuw zelfstandig wonen van ouderen en daarnaast ook zorgdoelgroepen is een 

belangrijk gevolg van de hervormingen in de zorg. Een deel van de kwetsbaren woont en blijft wonen 

in koopwoningen, maar over het algemeen zal de druk – door de vergrijzing en het “passend 

zelfstandig wonen” – op de sociale huurvoorraad toenemen. Uitdaging is zorg en ondersteuning in de 

nabijheid te organiseren. Er zijn diverse wonen-met-zorg concepten denkbaar om in de behoefte van 

deze groepen te voorzien. In de meeste gevallen kan deze combinatie gewoon in reguliere woningen 

ontstaan, maar voor een beperkte groep zullen geclusterde woonvormen nodig blijven. Deze 

geclusterde woonvormen kunnen grotendeels in bestaand (vrijkomend) vastgoed worden 

gerealiseerd. Voor slechts een deel van de opgave is nieuwbouw noodzakelijk of is het plaatsen van 

een tijdelijke zorgunit in een achtertuin van een “reguliere woning” een oplossing. 
 

Daarnaast is er een vraag naar zelfstandige woningen van andere kwetsbare doelgroepen, zoals 

mensen die voorheen in een geestelijke gezondheidszorginstelling verbleven en (kwetsbare) 

jongeren. Deze groepen doen een beroep op de sociale huur woningvoorraad. De verwachting is dat 

deze vraag beperkt zal zijn (zie: Rigo Doelgroepen en woningbehoefte - Verkenning in dienst van de 

Woonvisie). Op basis van een nog uit te voeren analyse naar de vraagontwikkeling willen we de 

omvang, samenstelling en vraag naar intramurale en extramurale woonvormen nu en in de toekomst 

van verschillende zorgdoelgroepen in Houten beter in beeld brengen. Dit als aanvulling en actualisatie 

van het Woningbehoefteonderzoek uit 2015. 
 

Ook de woonomgeving is van belang om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij kan 

gedacht worden aan voorzieningen in de omgeving zoals een buurthuis/ontmoetingsruimte, sociale 

contacten in de buurt, goed bereikbare winkels en eerstelijns zorg. Dit geldt ook voor de sociaal veilige 

inrichting van de openbare ruimte zoals geen losse stoeptegels, lage trottoirbanden en verlichte 

parkjes. Vanuit het programma Sociale Kracht zal mede invulling worden gegeven aan een inclusieve 

en sterke buurt. Dit is een buurt waarin iedereen tot zijn recht kan komen; bestaande woonvormen en 

voorzieningen worden daar zodanig geïntegreerd dat er een zorgzame/sterke buurt ontstaat. En 

andersom: bijzondere voorzieningen in de wijk, zoals een verpleegtehuis of een vorm van beschermd 

wonen maken ook onderdeel uit van de buurt en buurtbewoners kunnen ook gebruik maken van hun 
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faciliteiten en activiteiten. Hierdoor ontstaan meer ontmoetingsmogelijkheden tussen “gewone” en 

“ongewone” buurtgenoten. 
 

De ambitie is zorgvoorzieningen dichtbij inwoners te organiseren. Zo worden afstanden kleiner en de 

mogelijkheden voor participatie en het betrekken van netwerken groter.  
 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

l. Voor passend zelfstandig wonende kwetsbare inwoners (van alle leeftijden) gecombineerd 

inzetten op: 

 Faciliteren van de woon-zorginitiatieven en geclusterde woonvormen voor wonen zorg en 

ontmoeting; 

 Faciliteren van plaatsing tijdelijke zorgunits in achtertuin (hiervoor dient wel een ruimtelijke 

procedure te worden doorlopen); 

 Maatregelen in de woonomgeving (bv. plaatsing zitbanken, voorkomen hindernissen bij 

rollator- of scootmobielgebruik); 
 

Uitvoeringsagenda 15: Ontwikkelen van een gemeentelijke werkwijze en standpunt (afwegingskader) 

over het al dan niet faciliteren van woon-zorginitiatieven. 

m. Vanwege de sterk stijgende behoefte aan woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen 

(gelijkvloersheid) en andere extramurale woonvormen voor kwetsbare doelgroepen moet er ruimte 

worden gereserveerd. Om te bepalen wat de (ruimte)vraag is, wordt door de gemeente (afdeling 

Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling) aanvullend onderzoek uitgevoerd; 

n. In verband met mogelijk na 2025 sterk stijgende aanvullende behoefte aan intramurale 

(verpleeghuis-)zorg moet er op termijn ruimte worden gereserveerd. Om te bepalen wat de 

(ruimte)vraag is wordt door de gemeente (afdeling Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling) 

aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
 

Uitvoeringsagenda 16: Onderzoek door de afdeling Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling naar de 

(ruimte)vraag in het kader van sterk stijgende aanvullende behoefte aan andere extramurale 

woonvormen voor kwetsbare doelgroepen en aan intramurale (verpleeg)zorg en woningen om langer 

zelfstandig te kunnen wonen (gelijkvloersheid). 

1.2 Maatschappelijke voorzieningen 
Met maatschappelijke voorzieningen worden niet alleen die activiteiten bedoeld die in gemeentelijke 

accommodaties plaatsvinden, maar ook activiteiten die in de (openbare) buitenruimte worden 

georganiseerd. Deze paragraaf gaat in op voorzieningen op het gebied van onderwijs, 

welzijn/leefbaarheid, zorg, sport en cultuur. De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen 

draagt bij aan het welbevinden van inwoners en aan Houten als aantrekkelijke woon- en 

leefgemeente. Niet voor niets worden (maatschappelijke) voorzieningen vaak genoemd in advertenties 

om de aantrekkelijkheid van een woning of woonwijk te belichten. Vooruitlopend op vaststelling van de 

Visie Maatschappelijke voorzieningen (zie deel A paragraaf 1.3.1), is door de afdeling Samenleving 

een aantal uitgangspunten aangereikt voor maatschappelijke voorzieningen. Voor het Programma 

Ruimte 2017-2019 gelden in het kader van maatschappelijke voorzieningen de volgende 

uitgangspunten: 
 

1. Kleinschalige voorzieningen in relatie tot leeftijdsopbouw en flexibiliteit 

In de afgelopen decennia zijn er voornamelijk grootschalige multifunctionele accommodaties (MFA’s) 

in Houten gerealiseerd. Naast het feit dat deze MFA’s enkele voordelen hebben, zijn er nadelen die in 

de komende decennia zwaarder zullen gaan wegen. Onder andere omdat het aantal ouderen in 

Houten significant toeneemt en dezelfde doelgroep geacht wordt langer zelfstandig thuis te wonen (zie 

o.a. paragraaf 1.1. van deel B Wonen in Houten). Deze doelgroep heeft behoefte aan voorzieningen 

(bijvoorbeeld voor ontmoeting en dagbesteding) in de directe woonomgeving. Maar ook voor gezinnen 
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met (jonge) kinderen is het aantrekkelijk als er bereikbare voorzieningen zijn (onderwijs, bewegen, 

kinderopvang, etc.) in de directe woonomgeving. Een MFA kan in veel gevallen niet aan deze 

behoefte voldoen omdat de afstand tot een MFA in de meeste gevallen groter is. 
 

2. Gebruik bestaand vastgoed 

De leegstand van bestaand (gemeentelijk/maatschappelijk) vastgoed is in de afgelopen jaren 

toegenomen. Bij veel voorzieningen wordt aangenomen dat vastgoed nodig is voor huisvesting. Dat is 

echter lang niet altijd het geval, en zeker niet als het om buitenactiviteiten gaat. Als er wel 

binnenruimte (vastgoed) nodig is, inventariseren we eerst of er mogelijkheden zijn in leegstaand 

(gemeentelijk) vastgoed (bijvoorbeeld schoollokalen) of dat het mogelijk is om gezamenlijk gebruik van 

een gebouw te organiseren. Vastgoed mag worden herontwikkeld indien deze niet meer worden 

gebruikt. 
 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Streef in elke wijk (of kwadrant) voor plekken (binnen en buiten) waar mensen van alle 

leeftijden elkaar ontmoeten. Het is geen vanzelfsprekendheid dat deze ontmoeting plaats 

moet vinden in gemeentelijk vastgoed. De inrichting van de openbare ruimte draagt in 

belangrijke mate bij aan de mogelijkheid tot ontmoeten; 

b. Voorzieningen voor (oudere) ouderen zijn - gezien de Houtense demografie - nodig in alle 

kwadranten. Streef naar kleinschalige voorzieningen in de wijken. Voor grootschalige 

voorzieningen ligt het voor de hand deze te vestigen in de centra; 

c. Bestaand (gemeentelijk/maatschappelijk) vastgoed zoals multifunctionele accommodaties 

mag worden herontwikkeld indien deze niet meer worden gebruikt; 

d. Houten gaat uit van een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en op een 

gelijkwaardige manier deelneemt aan de maatschappij. Om verschillende doelgroepen te 

kunnen bedienen, moet er vooral aandacht zijn voor het verbeteren van gezamenlijk 

ruimtegebruik en de zorglogistiek. Geen diensten meer voor specifieke zorggroepen, maar 

zoveel mogelijk meervoudig gebruik door verschillende groepen inwoners. Dat leidt ook tot 

meer flexibiliteit van ruimtegebruik en een efficiënte inzet van middelen; 

e. Onderwijs: Houten streeft ernaar om in elk kwadrant per denominatie (katholiek, openbaar en 

protestants-christelijk) minimaal één schoolgebouw te hebben; 
 

Situatie januari onderwijs 2017 

Noordwest 2 RK, 1 Openbaar en 1 PC (Montessori en Bogerman) 

Noordoost 1 RK, 2 Openbaar en 1 PC (Montessori) 

Zuidoost 2 RK, 1 Openbaar en 1 PC (in de Limes naast RK ook enkele lokalen Montessori) 

Zuidwest 1 RK, 1 Openbaar en 1 PC (plus nog 2 schoolwoningen) 
Figuur 10: Scholen in Houten 

f. Onderwijs: elk schoolgebouw is een kleinschalige multifunctionele accommodatie. 

Schoolgebouwen zijn van toegevoegde waarde voor de directe leefomgeving van de 

Houtense inwoners. Deze plekken kunnen meer worden ingezet als plek voor het huisvesten 

van maatschappelijke voorzieningen; 

g. Cultuur: voor het beleidsterrein Cultuur kunnen nog geen conclusies worden getrokken. Het is 

de verwachting dat in de eerste helft van 2017 een nieuwe Cultuurvisie wordt aangenomen, 

op basis waarvan mogelijk alsnog conclusies kunnen worden getrokken; 

 

Uitvoeringsagenda 17: 1. Uitwerken van de relevante consequenties uit de Cultuurvisie bij de 

eerstvolgende herijking van het Programma Ruimte.  

h. Sport: bij sommige sporten is sprake van velden/banen tekort. Bij andere sporten is sprake 

van een overschot. In de komende periode wordt door de afdeling Samenleving onderzocht in 

hoeverre nieuwe banen/velden noodzakelijk zijn; 
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Uitvoeringsagenda 18: Onderzoek door de afdeling Samenleving naar in hoeverre nieuwe 

banen/velden (sport) noodzakelijk zijn.  

i. Welzijn: voorzieningen gericht op welzijn hebben niet altijd vastgoed (“stenen”) nodig en zeker 

geen “eigen” vastgoed. Voor die voorzieningen die wel (een deel van) een gebouw nodig 

hebben, ligt de voorkeur op (mede)gebruik van bestaande accommodaties als bijvoorbeeld 

leegstaande schoollokalen. 

 
Figuur 11: Maatschappelijke voorzieningen in Houten 
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2. Werken in Houten 
De Houtense economie manifesteert zich het duidelijkst op de kantoor- en bedrijventerreinen. Hier is 

de economie het meest zichtbaar in de gebouwde bedrijvigheid. Er is echter ook een minder zichtbare 

economie. Veel ZZP-ers werken vanuit huis en daarnaast ontwikkelt de “interneteconomie” zich 

steeds verder. Deze economische factor heeft indirect veel effect op de ruimte (bijvoorbeeld 

goederenopslag, leegstand, verminderd kantoorgebruik door veranderende dienstverlening, toename 

vervoersbewegingen). We beperken ons in dit hoofdstuk tot de kantoor- en bedrijventerreinen in 

relatie tot het Programma Ruimte. 

2.1 Kantoren 
Op 20 december 2016 is de Kantorenstrategie door de gemeenteraad vastgesteld. Kantoorgebieden 

staan sinds 2008 onder druk. Als gevolg het nieuwe werken, kostenbesparing, trek naar de stad, 

digitalisering, automatisering, mondialisering en de financiële crisis is de vraag naar kantoorareaal 

radicaal veranderd. Met als gevolg leegstand van bestaande kantoren. Vooral in suburbane gebieden 

buiten de grote steden is de crisis het hardst aangekomen, ook in Houten. De verwachting is niet dat 

er sprake zal zijn van een groot herstel. In de onlangs (20/12/2016) vastgestelde Kantorenstrategie, 

zet de gemeente in op kansrijke kantoorgebieden in Houten. Deze kansrijke gebieden liggen binnen 

de Molenzoom, nabij het centrum, en bij de rotonde aan de Koppeling. Alle andere gebieden op de 

Molenzoom, de randen van de Koppeling/de Schaft en de verschillende kantoorlocaties verspreid door 

Houten, kunnen worden getransformeerd naar een andere bestemming. Veelal zal dit de bestemming 

wonen zijn, maar ook andere functies, zoals zorg, kleinschalige bedrijvigheid, ateliers, 

maatschappelijke voorzieningen zijn in beginsel mogelijk. Als leidraad bij transformatie van gebouwen, 

geldt ander gemeentelijk beleid als verwoord in de Woonvisie, de Retailvisie, de Horecanotitie en de 

Visie op maatschappelijke voorzieningen (verwacht medio 2017). Daar staat tegenover dat op de 

locaties waar de kantoorfunctie wordt behouden, er aansluiting gezocht zal worden bij initiatieven die 

deze functie ondersteunen, bijvoorbeeld horeca, ontwikkeling openbare ruimte, parkeergelegenheid 

en duurzaam transport. Bij de transformatieprojecten moeten we goed kijken naar de balans in 

verscheidenheid van de beoogde doelgroepen. 

 

Naast de keuze binnen de bestaande gebouwde omgeving, geeft de kantorenstrategie ook richting 

aan de plancapaciteit. Er wordt in de strategie heel duidelijk gesteld welke beschikbare plancapaciteit 

niet en mogelijk wel zal worden ingevuld met (grootschalige) kantoormeters. In het gebied de 

Koppeling/De Schaft en Loerik VI is de beschikbare plancapaciteit 45.000 m2. Houten kiest ervoor 

deze niet in te vullen, de provincie biedt de mogelijkheid echter wel. In het gebied de Slinger is er 

plancapaciteit voor 4.000 m2; zowel de Kantorenstrategie als het Provinciaal Inpassingsplan bieden 

de mogelijkheid om deze met kantoren in te vullen. 
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Figuur 12: Kantoorlocaties en plancapaciteit voor kantoorontwikkelingen 

Met het schrappen van plancapaciteit komen locaties beschikbaar voor een alternatieve invulling. Op 

de grootste van deze locaties (Koppeling/de Schaft) zal het tuincentrum de Schouw worden gevestigd. 

Op de andere locaties in het gebied de Koppeling is nog geen nadere invulling. Er kan enerzijds 

verkleurd worden naar bedrijventerrein, zoals op het aangesloten terrein de Schaft. Anderzijds kunnen 

ook woningbouwprojecten worden gerealiseerd. In Loerik VI wordt al ingezet op woningbouw. Hierin 

komt geen wijziging. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. In de Kantorenstrategie is gekozen voor het behoud van kantoren in de daarvoor benoemde 

kansrijke gebieden: de Molenzoom, nabij het centrum en bij de rotonde aan de Koppeling; 

b. Alle andere gebieden op de Molenzoom, de randen van de Koppeling/de Schaft en de 

verschillende kantoorlocaties verspreid door Houten, kunnen worden getransformeerd naar een 

andere bestemming. Er liggen vooral kansen in de vrijkomende kantoorgebouwen voor het 

oplossen van de uitdagingen uit de Woonvisie, maar invulling met andere functies is mogelijk. 
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2.2 Bedrijven 
De bedrijventerreinen in Houten hebben minder te lijden gehad van de crisis. Er heeft zelfs over de 

jaren heen een zeer bescheiden groei plaatsgevonden. De bedrijventerreinen in Houten functioneren 

dan ook over het algemeen genomen naar behoren. Er zijn drie terreinen waar uitgeefbare grond 

voorhanden is (Koppeling/De Schaft, Meerpaal en De Poel) en twee reeds volgebouwde terreinen 

(Doornkade en Rondeel). De uitdagingen voor de bedrijventerreinen liggen op het gebied van 

parkeerproblemen, ontbreken van glasvezel, de monofunctionaliteit van de gebieden, verouderde 

bedrijfsgebouwen en leegstand. Deze opgaven zijn echter met uitzondering van één terrein 

(Doornkade) niet van dien aard dat hiermee de functionaliteit van de gebieden in gevaar komt. Op de 

meeste terreinen is er geen directe noodzaak tot ingrijpen.  

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Op termijn onderzoek doen en mogelijk een visie ontwikkelen op de herontwikkeling of 

herstructurering van bedrijventerrein de Doornkade. Eventueel te combineren met de 

stedenbouwkundige verkenning. 

 
Figuur 13: Bedrijventerreinen in Houten 
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Uitvoeringsagenda 19: Op termijn onderzoeken en mogelijk ontwikkelen van een visie op de 

herontwikkeling of herstructurering van de Doornkade, mogelijk te combineren met de 

stedenbouwkundige verkenning. 

3. Ontspannen in Houten 
Houten heeft zich ontwikkeld tot een plaats met een volwaardig voorzieningenniveau waar de 

Houtenaar maar ook de inwoner uit de regio Utrecht kan ontspannen. Houten heeft verschillende 

winkelcentra waar boodschappen worden gedaan en gewinkeld wordt. Om de kern Houten ligt een 

divers landschap met een rijke cultuurhistorie dat het aantrekkelijke recreatieve gebied voor de sterk 

gegroeide stedelijke regio Utrecht kan zijn. Dit hoofdstuk gaat in op detailhandel (Retailvisie), horeca 

en op recreatie, toerisme en cultuurhistorie. 

3.1 Retail 
Op 15 december 2015 is de Retailvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In Houten willen we graag 

vernieuwing en ondernemerschap in de retail stimuleren en een proeftuin zijn voor ondernemers en 

consumenten. Inwoners staan hierbij centraal; we willen een gemeente zijn waar onze inwoners graag 

winkelen en hun boodschappen doen. Houten beschikt op dit moment over ruim 59.000 m2 aan 

retailoppervlakte. Oorspronkelijk concentreerde retail zich in Het Oude Dorp maar met de ontwikkeling 

van Houten-Noord werd daar al snel Het Rond als centraal winkelgebied aan toegevoegd. Later is dit 

uitgebreid met de gebieden De Maat en Retail Center De Meerpaal en in 2011 is Castellum 

opgeleverd. Daarnaast is een aantal winkels solitair gevestigd, ook wel verspreide bewinkeling 

genoemd. Vanuit de Retailvisie Houten 2015-2025 worden in deze paragraaf de ontwikkelingen in en 

visie op de retail in Houten en de voor het Programma Ruimte relevante doelstellingen en 

uitgangspunten benoemd. 

 

Er is een aantal redenen waarom de “traffic” in winkelgebieden en de bestedingen in de niet-

dagelijkse sector onder druk staan. Een afvlakkende bevolkingsgroei en vergrijzing van de Houtenaar 

is een belangrijke demografische ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt. We zien echter wel dat 

huishoudens in Houten een gemiddeld hoog besteedbaar inkomen hebben. Een andere ontwikkeling 

die we ook in Houten zien, is de toenemende koopkrachtafvloeiing naar “online”, steeds meer 

consumenten doen hun aankopen via internet.  

 

De winkelleegstand neemt de laatste jaren toe in Houten. Winkelpanden op Het Rond zijn het meest 

kwetsbaar, al is dit vooral kortdurende frictieleegstand. In Castellum en bij verspreide bewinkeling is 

sprake van meer structurele leegstand (langer dan een paar jaar). Qua winkelaanbodprofiel zijn Het 

Rond en het Retail Center Meerpaal het meest kwetsbaar. Hier zitten de meeste winkels in de niet-

dagelijkse sector die kwetsbaar zijn door de genoemde afvloeiing naar “online” maar ook door 

faillissementen van landelijke ketens die in een aantal gevallen ook een filiaal in Houten hadden (zoals 

MS mode, de Rode Winkel/Thom Broekman, Halfords). Het Oude Dorp en De Maat hebben minder 

last van “online” en zijn daarmee minder kwetsbaar. 

 

In de Retailvisie staat duidelijk verwoord waar we in de periode tot 2025 naartoe willen werken: we 

stellen de Houtenaar centraal en willen hem/haar “hét beste alternatief voor een dagje stad bieden”. 

We gaan voor aantrekkelijke winkelgebieden door een gemeenschappelijke gastvrije profilering. We 

bieden als gemeente ruimte waar het kan en voeren regie waar het moet. Dat wil zeggen dat we in het 

ene gebied meer ruimte bieden voor experimenteren (“proeftuin-gedachte”) dan in het andere. 

Daarnaast gaan we voor compacte en vitale winkelgebieden (focus op kwaliteit). Daarbij staan we 

geen extra retailmeters meer toe. Tevens verkennen we daarbij de mogelijkheden voor transformatie 

aan de randen van winkelgebieden (waarbij we winkels naar de kern van het winkelgebied 

verplaatsen). We bouwen voort op het ruimtelijk DNA van Houten en we benoemen wat waar is 

toegestaan. 
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Figuur 14: Winkelgebieden en detailhandel in Houten 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Bij dubbele bestemmingen in gebieden buiten de bestaande winkelstructuur, waar ook sprake is 

van detailhandel, schrappen we bij herziening van het bestemmingsplan de bestemming 

detailhandel. Hiermee bedoelen we alle bedrijventerreinen met uitzondering van de Schaft, en alle 

solitaire locaties waar nu detailhandel gevestigd is. Indien gewenst kijken we naar herhuisvesting 

in de bestaande winkelstructuur. Op deze manier verminderen we de verspreide bewinkeling 

buiten de centra en kunnen de centra worden versterkt. Uiteraard maken we hierbij telkens een 

zorgvuldige afweging en proberen we initiatieven, die niet passen in de centra maar wel in een 

lokale behoefte voorzien, elders te faciliteren; 

b. We werken samen met eigenaren, winkeliers en ondernemers aan een toekomstbestendige 

retailstructuur waarbij we inzetten op een per saldo gelijk blijvend winkeloppervlak. Voor de 

verschillende locaties waar winkels zijn gevestigd, betekent dit het volgende: 

 Uitbreiding en nieuwvestiging van winkels in de dagelijkse sector zijn alleen toegestaan in de 

centra; 

 Winkels in de niet-dagelijkse sector worden zoveel mogelijk geconcentreerd op Het Rond, 

gevolgd door Castellum en het Oude Dorp; 
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 Perifere detailhandel (en grootschalige detailhandel, mits geen locaties voorhanden in de 

centra) is toegestaan in het Retail Center en op De Maat (verkoop van auto’s, boten, caravans 

mag ook op bedrijventerreinen). Dit type winkels is complementair aan het aanbod in de 

centra; 

 Grootschalige winkels met bovenlokale aantrekkingskracht, profilering “outdoor experience” 

vestigen zich in het Retail Center. Hier wordt ook ruimte voor showrooms geboden; 

 Retailconcepten voor zover niet passend in een van de winkelgebieden landen op De 

Schaft, omdat deze locatie zich hier – qua karakter en ligging – goed voor leent. De 

Schaft blijft echter ten alle tijde een binnenstedelijk bedrijventerrein, dat zich niet zal 

ontwikkelen als winkelgebied. Winkelconcepten die hier worden gevestigd moeten dan 

ook aantoonbaar geen afbreuk doen aan de kracht van de bestaande winkelgebieden; 

 Afhaalpunten worden zoveel mogelijk geïntegreerd binnen bestaande winkelstructuur 

(afhaalpunten met showroom bij voorkeur in het Retail Center). 

3.2 Horeca 
Waar de focus in de Retailvisie duidelijk op het versterken van de centra is gericht, geldt voor de 

horeca een bredere insteek: naast de centra kijken we ook naar locaties buiten de centra die zich 

goed lenen voor horeca, bijvoorbeeld op het Eiland van Schalkwijk, bos- en recreatiegebied Nieuw 

Wulven of wijkondersteunende horeca. Horeca is en blijft echter van groot belang voor de vitaliteit van 

de centra, daar willen we dan ook volop ruimte bieden voor groei van de sector. Juist daar zien we ook 

steeds vaker menging van functies ontstaan (“blurring”). We willen – net als bij winkels – ook ruimte 

bieden aan verschillende typen horeca in Houten. Daarom willen we een afgewogen advies op elke 

locatie in Houten mogelijk maken. Uitgangspunten voor horecaontwikkelingen zijn ruimte voor groei en 

bloei (zeker in de centra), overal waar het kan (maatwerk op locatie), bestaand is niet beter, wel 

kwetsbaarder (“level playing field”) en tot slot samen is beter, alleen is uit (belang van participatie). 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Ruimte voor horeca maximaal benutten: 

 Groei en bloei in de centra maar ook breder kijken naar kansen, bijvoorbeeld Nieuw Wulven; 

 Experimenteerruimte bieden in het kader van proeftuin-gedachte, bijvoorbeeld pilot blurring, in 

specifieke gebieden; in ieder geval op Het Rond en in het Oude Dorp. 

3.3 Recreatie, toerisme en cultuurhistorie 
Recreatie is sterk in ontwikkeling. De Visie recreatie en toerisme uit 2009 ging nog over een startpunt, 

nu is er al volop ontwikkeling en is het belangrijk om die ontwikkeling door te zetten. Er zijn steeds 

meer mogelijkheden voor recreatie in Houten, zeker op het Eiland van Schalkwijk, maar ook in 

bosgebied Nieuw Wulven en op de terreinen van het recreatieschap. De inspanning begint zijn 

vruchten af te werpen. Houten wil vooral de Houtenaren en de mensen uit de stadsregio (o.a. Utrecht 

en Nieuwegein) bedienen. Zo kan bijvoorbeeld de druk op gebieden als Amelisweerd worden verlicht. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) loopt door het hele buitengebied van Houten en biedt een 

unieke kans voor ontwikkeling van onder andere recreatie in combinatie met cultuurhistorie en natuur- 

en landschapsbeleving. De NHW heeft, met de Stelling van Honswijk, in potentie zelfs nationale en 

internationale aantrekkingskracht. Net als de NHW is ook de Limes genomineerd als UNESCO 

werelderfgoed. Voor de Limeszone zoals aangewezen door Unesco geldt echter dat deze alleen door 

het meest noordelijke puntje van de Gemeente Houten loopt. 

 

Het recreatief beleid is naast de Visie recreatie en toerisme uit 2009 opgenomen in de verschillende 

gebiedsvisies voor het buitengebied: 

 Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (2011); 

 Omgevingsvisie Kromme Rijn (2017); 

 Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost (2011). 
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Het cultuurhistoriebeleid is opgenomen in de volgende beleidsstukken: 

 Archeologiebeleid (2007); 

 Nota Gekoesterd Erfgoed (2004); 

 Monumentenverordening (2010) en gemeentelijke monumentenlijst. 

 

Sinds 2012 dient alle cultuurhistorie in bestemminsplannen opgenomen te worden. Hiertoe zijn voor 

het gehele gemeentegebied cultuurhistorische inventarisaties gemaakt op basis waarvan in de nabije 

toekomst cultuurhistoriebeleid gemaakt kan worden.  

 

Gemeente Houten is deelnemer aan een gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap de 

Stichtse Groenlanden voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van diverse dagrecratieterreinen. 

Daarnaast houdt het recreatieschap zich bezig met aanleg en beheer van recreatieve routes en 

routenetwerken voor wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. De gemeente Houten werkt ook 

samen met Staatsbosbeheer of andere (particuliere) initiatiefnemers om recreatieve voorzieningen en 

routestructuren te realiseren. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. De visie op recreatie is voor een deel opgenomen in gebiedsvisies en wordt daarom ook 

gebiedsgericht uitgevoerd. Voor het Eiland van Schalkwijk wordt een beknopte recreatievisie 

opgesteld. De visie op recreatie is gewenst omdat er behoefte is aan een denkbeeld over de 

recreatieve ontwikkelingen (in samenhang) en er behoefte is aan een actueel kader ten aanzien 

van dit onderwerp. 

 

Uitvoeringsagenda 20: Opstellen van een beknopte recreatievisie voor het Eiland van Schalkwijk. 

b. In samenwerking met het recreatieschap de Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer zijn en 

worden plannen ontwikkeld om recreatieve voorzieningen en routestructuren in het buitengebied 

uit te breiden; 

c. Particuliere initiatiefnemers worden ondersteund in hun initiatief als deze voldoen aan de 

doelstellingen van de diverse gebiedsvisies; 

d. Ten aanzien van cultuurhistorie worden initiatieven altijd getoetst aan cultuurhistorie en 

archeologiebeleid. 

4. Verplaatsen in Houten 
De stedenbouwkundige structuur van Houten en het mobiliteitssysteem zijn met elkaar verweven. 

Houten is een compacte stad met twee treinstations en een aantrekkelijk buitengebied. Het grootste 

deel van de inwoners woont binnen het invloedsgebied van de treinstations. Er is een rondweg voor 

het autoverkeer die er voor zorgt dat er in de wijken uitsluitend bestemmingsverkeer aanwezig is. De 

Rondweg is aangesloten op regionale en nationale infrastructuur. Binnen en buiten de Rondweg is 

een fijnmazig fietsnetwerk aanwezig. Dit hoofdstuk gaat in op mobiliteit in Houten en op de openbare 

ruimte waar mensen zich verplaatsen en elkaar ontmoeten. 

4.1 Mobiliteit  
In de Bereikbaarheidsvisie uit 2011 werd al geconstateerd dat Houten haar infrastructuur voor een 

groot deel op orde heeft. De Bereikbaarheidsvisie heeft zich daarom gericht op: 

 De gewenste bereikbaarheidskwaliteit (van gebieden); 

 De keuzemogelijkheden die doelgroepen hebben bij het maken van verplaatsingen en de 

wijze waarop deze keuzes beïnvloedbaar zijn; 

 De wijze waarop het mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de doelstellingen van andere 

beleidsvelden. 
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In de Bereikbaarheidsvisie zijn ambities opgenomen die aangeven wat Houten op korte, middellange 

en lange termijn zou willen bereiken (zie pagina 4 en 5 Bereikbaarheidsvisie). De belangrijkste 

(ruimtelijke) ontwikkelingen ten aanzien van mobiliteit worden in dit Programma Ruimte benoemd. Dit 

betreft het regionaal fietsnetwerk, de automobiliteit en het openbaar vervoer. 

 

1. Werken aan een regionaal fietsnetwerk 

Houten is fietsstad bij uitstek (Fietsstad 2008). Zowel in de Bereikbaarheidsvisie (2011) als in het 

Fietsprioriteringsprogramma (2013) zijn veel ambities opgenomen voor de verdere verbetering van het 

fietsklimaat in Houten. Houten heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe fietsinfrastructuur gerealiseerd 

en zal dit blijven doen. In een regio als de onze kan de fiets (inclusief E-bike) van grote betekenis zijn 

voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. Houten wil graag gezamenlijk met de regio aan 

de slag om een schaalsprong in het regionale fietsnetwerk te realiseren. Hiermee moet de kwaliteit 

van bestaande verbindingen worden verbeterd en missing links worden gerealiseerd. Houten ziet 

hierbij de bereikbaarheidsopgave van het Science Park als één van de voornaamste opgaven. Een 

deel van de werknemers van het Science Park woont in Houten, verbindingen van Houten naar het 

Science park zijn echter niet optimaal. Om verbindingen als deze te verbeteren is samenwerking 

noodzakelijk. 

 

Jaarlijks worden er missing links buiten (meestal routes van regionaal belang) en binnen de bebouwde 

kom gerealiseerd. In de periode tot en met 2019 worden vier routes ingediend voor regionale 

subsidies (Perspectiefnota 2017). Deze routes (projecten) zijn opgenomen in de gebiedsfactsheets. 

Naast de regionale routes is het jaarlijks het voornemen een missing link binnen de bebouwde kom te 

realiseren. Ook wordt in regionaal verband gewerkt de realisatie van missing links op regionaal niveau 

zoals de realisatie van een fietsbrug parallel aan de A27 tussen Vianen – Eiland van 

Schalkwijk/Nieuwegein en de realisatie van een fietsverbinding (brug of tunnel A12) tussen Houten en 

Bunnik in het kader van het project Oostelijke Ontsluiting Houten. 
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Figuur 15: Fietsinfrastructuur Houten gerealiseerd en gewenst (bron: Fietsprioriteringsprogramma) 

2. Verbetering van de automobiliteit 

De aansluiting van Houten op regionale en nationale hoofdstructuur voor de auto zijn op orde. Houten 

heeft met de recente oplevering van de Limesbaan (N421) een nieuwe aansluiting op dit netwerk 

gekregen. Houten heeft de wens dat deze verbinding de komende jaren toegroeit naar een volledige 

aansluiting. Ook de komende jaren wordt door de nationale overheid nog flink geïnvesteerd om 

hoofdstructuren te verbeteren. Zoals vaak geconstateerd zijn onderliggende netwerken van de regio 

ontoereikend, hier is vaak sprake van congestie. Houten ziet dit als een gezamenlijke (regionale) 

opgave waarbij in alle modaliteiten moet worden geïnvesteerd. De belangrijkste projecten ter 

verbetering van de automobiliteit voor Houten zijn: 

1. Oostelijke Ontsluiting Houten – A12. In 2015 hebben de provincie en Houten besloten de 

bestaande aansluiting van Houten op de A12 (N421) uit te breiden naar een 3/4
e
 aansluiting, 

ook Rijkswaterstaat heeft hiermee ingestemd. In 2017 zal samen met de gemeente Bunnik en 
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de provincie Utrecht een integrale uitwerking worden gedaan om de twee doelstellingen te 

realiseren: een autoluw buitengebied tussen Houten – Odijk en Bunnik en het realiseren van 

een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12; 

2. Verbreding A27/A12 Ring Utrecht. Op geen enkele ringweg rijdt zoveel doorgaand verkeer als 

op de Ring Utrecht (de A2, A27, A28, A12). De huidige wegen kunnen deze verkeersstromen 

niet aan. Met de planstudie Ring Utrecht zoeken Rijk en regio daarom naar een oplossing. De 

planstudie is uitgewerkt in het eind 2016 vastgestelde Tracébesluit Ring Utrecht door de 

Minister. Uitvoering start in 2018. Waar mogelijk zoeken we naar verbeteringen van de 

leefbaarheid rondom de weg; 

3. Verbreding A27 Houten - Hooipolder. Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 

tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Door de weg te verbreden, moeten files in de 

toekomst verminderen. Het Ontwerp Tracébesluit is in 2016 vastgesteld door de Minister. 

Start uitvoering 2019. 

3. Doorontwikkeling openbaar vervoer 

Houten is door de twee stations en stedenbouwkundige opzet sterk georiënteerd op de trein. Naar 

verwachting zal Houten bij de introductie van de dienstregeling voor 2018 in de spits een frequentie 

krijgen van zes (in plaats van vier) sprinters van/naar Utrecht. Bij een verdere ontwikkeling van het 

spoornetwerk blijft Houten zich inzetten voor een intercity of sneltreinstatus van station Houten. Naast 

de trein wordt Houten ontsloten met verschillende buslijnen. Houten zal zich inzetten om tot een 

verbetering/uitbreiding te komen van de zogenaamde tangentlijnen: 

 Houten – Nieuwegein (lijn 48); 

 Houten – Odijk – Zeist; 

 Houten – Vianen. 

 

Naast regulier openbaar vervoer zet Houten zich in voor de verdere doorontwikkeling van kleinschalig 

vervoer (actie Bereikbaarheidsvisie 2011), ook in het kader van de Proeftuin Duurzame Mobiliteit. Zo 

is in 2016 een definitieve invulling gegeven aan kleinschalig aanvullend vervoer onder de naam 

“Vervoer Houten”. Deze voorziening is oorspronkelijk opgezet voor senioren en mindervaliden, maar 

voor iedereen met een vervoersbehoefte beschikbaar. Deze voorziening krijgt door de demografische 

ontwikkeling van Houten zeer waarschijnlijk steeds meer betekenis. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Houten blijft investeren in nieuwe fietsroutes zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Houten 

heeft het voornemen om in ieder geval tot 2020 routes 2, 11, 20, 32 en 43 uit het 

Fietsprioriteringsprogramma te realiseren. Daarnaast pleegt Houten inzet op de realisatie van 

fietsverbindingen, zoals de realisatie van een fietsbrug parallel aan de A27 tussen Vianen – Eiland 

van Schalkwijk/Nieuwegein en de realisatie van een fietsverbinding (brug of tunnel A12) tussen 

Houten en Bunnik in het kader van het project Oostelijke Ontsluiting Houten; 

b. De belangrijkste projecten ten aanzien van de verbetering van de autobereikbaarheid voor Houten 

zijn: 

o Oostelijke Ontsluiting Houten – A12; 

o Verbreding A27/A12 Ring Utrecht; 

o Verbreding A27 Houten – Hooipolder; 

c. Houten zet zich in voor: een uitbreiding van de trein- en bus frequenties, een 

verbetering/uitbreiding van de zogenaamde tangentlijnen van de bus en de verdere 

doorontwikkeling van kleinschalig aanvullend vervoer. 

4.2 Openbare Ruimte 
Het beheer van de openbare ruimte in Houten vindt plaats binnen bepaalde kaders, tegen zo laag 

mogelijke kosten en acceptabele risico’s. Uitgangspunten hierbij zijn functionaliteit en veiligheid, maar 

de openbare ruimte moet natuurlijk ook voldoen aan bepaalde (esthetische) eisen. Het beheer en de 

inrichting van de openbare ruimte wordt in belangrijke mate mede bepaald door de gebruikers ervan.  
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Er zijn steeds minder middelen beschikbaar, de gemeente zoekt actief andere samenwerkingspartners 

en er wordt meer verantwoordelijkheid bij burgers gelegd (van buiten naar binnen werken). Hierdoor 

ontstaat soms ook een spanningsveld: er moet balans zijn tussen de individuele (of groeps-) belangen 

en het algemeen belang. Nieuwe omstandigheden hebben ook geleid tot nieuwe kaders. Deze 

kaders/beleidsstukken gelden voor beheer en onderhoud, maar zeker ook bij nieuwbouw en 

vervanging/inbreiding. In het Programma Ruimte wordt kort ingegaan op de relevante elementen van 

de kaders/beleidsstukken. 

 

1. Beleid voor de inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

Er zijn meerdere beleidsstukken die van toepassing zijn op het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte. Ook voor partijen die aan de slag gaan in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van 

(her)ontwikkeling is het van belang kennis te nemen van deze achterliggende stukken. De drie 

belangrijkste zijn: 

 Programma BOR: In het programma BOR 2014-2054 is uitgezocht hoe we tot oplossingen 

kunnen komen voor het op een verantwoorde wijze in stand houden van de openbare ruimte. 

Het Programma BOR onderzoekt aan de hand van vier thema’s (herinrichting, zelfbeheer, 

innovatie en financiën) hoe de groeiende kloof tussen kosten en dekking ten aanzien van het 

onderhoud van de openbare ruimte kan worden gedicht; 

 Beleidskader Beeldkwaliteit: Aan de hand van gebiedsindelingen, foto’s en normeringen is 

vastgelegd hoe het onderhoudsniveau van de onderdelen van de openbare ruimte eruit dient 

te zien in bepaalde gebieden. Zo ligt het onderhoudsniveau in één van de centrumgebieden 

hoger dan in een groenzone. De gemeenteraad heeft besloten het beheer van de openbare 

ruimte voortaan conform een nieuw kwaliteitsniveau (Nieuw Houtens Niveau genoemd) uit te 

voeren; 

 Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte (BIOR): BIOR is een verzameling van praktische, 

dagelijks toepasbare eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. BIOR houdt rekening 

met het toekomstige beheer en onderhoud en helpt de kosten daarvan te beperken. Het BIOR 

is een handboek dat als uitgangspunt dient bij de inrichting van de openbare ruimte bij nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zijn de eisen uit het BIOR van toepassing; 

b. Houten blijft de openbare ruimte sober en doelmatig beheren. Met het invoeren van 

Assetmanagement gaat Houten meer inzicht krijgen in de kwaliteit, kosten en de risico’s; 

c. Bewonersparticipatie, innovatie en zelfbeheer zijn, naast het dagelijks en groot planmatig 

onderhoud, onderwerpen die nadrukkelijk aandacht krijgen in het totale beheer van de openbare 

ruimte. 

5. Duurzaam in Houten 
In 2010 heeft de gemeenteraad het Milieubeleidsplan 2010-2015 (MBP) vastgesteld. Het MBP bevat 

de duurzaamheidsambities van de gemeente Houten voor 2040: energie- en klimaatneutraal, met 

natuurlijk materiaalgebruik en gesloten kringlopen, volop groen & water en de stilste & schoonste 

gemeente rondom Utrecht. 

 

Deze ambities zijn nog steeds de leidraad voor het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Het 

Programma Duurzaam Houten 2016-2018 concretiseert de stappen die in 2018 in deze richting gezet 

moeten zijn. De toekomstvisie Proeftuin Houten schetst hoe een duurzamer Houten er in 2025 uit kan 

zien. Bovendien worden onze ambities gesterkt door tal van landelijke en internationale 

ontwikkelingen sindsdien. Het Klimaatakkoord van Parijs, het SER Energieakkoord en de Warmtevisie 

van het rijk…, allemaal zijn ze in lijn met en helpen ons bij de realisatie van de Houtense 
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duurzaamheidsambities. De betekenis van de duurzaamheidsambities voor het Programma Ruimte 

wordt hieronder per thema beschreven. 

5.1 Energie 
De meest prominente duurzaamheidsambitie is om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Dat 

betekent dat alle energie die binnen de gemeente Houten gebruikt wordt, lokaal duurzaam wordt 

opgewekt: 100% duurzame energie van Houtense bodem. In 2015 (meest recente cijfers) werd in 

Houten ca. 5% van alle energie lokaal duurzaam opgewekt. Eind 2018 moet dit 9% zijn. Voor de 

ambitie 100% lokale duurzame energie moet Houten: 

1. Fors minder energie gaan gebruiken oftewel energie besparen; én  

2. Veel duurzame energie gaan opwekken.  

 

Dat vraagt een transitie van onze bestaande bebouwing, vraagt ruimte voor duurzame 

energieopwekking én stelt eisen aan nieuwbouw. 

 

1. Transitie bestaande bebouwing 

De opgave voor de bestaande bouw is om de relatief oude woningen (Houten Noord en de kleine 

kernen) te transformeren naar gezondere, comfortabelere en energieneutrale woningen. Dit is in 

eerste instantie een opgave voor de woningeigenaren. De gemeente vervult nu nog vooral een 

informerende rol, bijvoorbeeld via de regionale samenwerking U-Thuis. 

 

Dit zal steeds meer verschuiven naar een stimulerende en faciliterende rol waarbij de eigen 

regelgeving op de energietransitie wordt aangepast. Te denken valt aan groene leges, aangepaste 

beleidsregels en een gemeentelijk warmteplan. Natuurlijke momenten, zoals het opstellen van een 

nieuw bestemmingsplan, zullen hiervoor worden benut.  

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen zullen de huidige regels getoetst worden op 

potentiële belemmeringen voor de energietransitie en (belemmerende) regels worden aangepast 

om de energietransitie mogelijk te maken of zelfs te stimuleren. 

 

2. Ruimte voor duurzame energie 

De grootste opgave is om de komende twee decennia voldoende ruimte te creëren voor de opwekking 

van duurzame energie. Nagenoeg alle nu bekende energiebronnen hebben of een ingrijpende impact 

op de ruimte of op de ondergrond. Een sterke groei van duurzame energie betekent een verandering 

in het landschap en dit schuurt met andere “bestaande” rechten en kwaliteiten. 

 

Ontwikkelingen in duurzame energieproductie gaan snel. Zonnepanelen en windmolens zijn bekende 

en – ook in Houten – zichtbare vormen van duurzame energie. In de periode van het Programma 

Ruimte 2017-2019 zal het accent liggen op het faciliteren van deze duurzame energiebronnen. Meer 

innovatieve vormen zijn warmte en koeling uit oppervlaktewater of waterstof als brandstof. Ook het 

bufferen van energie zal toenemen en fysiek zichtbaar worden. Deze snelle ontwikkelingen maken 

ruimtelijke afwegingen voor nieuwe vormen van duurzame energie steeds moeilijker in statisch 

gemeentelijk beleid te vatten. Dit beleid wordt daarom, indien nodig, meer themagewijs opgepakt. Een 

voorbeeld hiervan is het uitnodigingskader voor zonnevelden dat nu in ontwikkeling is. Dit kader zal op 

hoofdlijnen duiden waar zonnevelden mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. 

  

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

b. De gemeente Houten staat positief tegenover initiatieven voor duurzame energie-opwekking. 

Vanuit deze positieve grondhouding wordt gezocht naar en gestuurd op locaties waar deze 

initiatieven het best verenigbaar zijn met andere belangen; 

c. In 2017 wordt een uitnodigingskader voor zonnevelden uitgewerkt dat beoogt te stimuleren en te 

sturen naar locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd. 
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Uitvoeringsagenda 21: In 2017 uitwerken van een uitnodigingskader voor zonnevelden dat beoogt te 

stimuleren en te sturen naar locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd. 

 

3. Eisen aan nieuwbouw 

Gebouwen die vanaf nu gerealiseerd worden, staan er in de regel nog in 2040. Een energie- en 

klimaatneutraal Houten in 2040 impliceert dat nieuwe gebouwen in Houten geen energieverbruik/CO2-

uitstoot mogen toevoegen. In andere woorden: als nieuwe gebouwen zelf niet al energie- en 

klimaatneutraal zijn, dan doen ze het Houtense energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot stijgen in 

plaats van dalen. Dat extra toegevoegde energieverbruik zal dan op een later moment alsnog extra 

bespaard of lokaal duurzaam opgewekt moeten worden om de ambitie te halen. 

 

Om die reden is in de Perspectiefnota 2016 “nul-op-de-meter” (NOM) geïntroduceerd als Houtense 

standaard voor nieuwbouwwoningen. Voor grondgebonden woningen is NOM anno 2016 technisch en 

financieel haalbaar. Voor andere woningtypen, zoals gestapelde bouw, is dit nu vaak nog lastiger. 

Door de postcoderoosregeling
3
 of energieprestatievergoeding

4
 en dalende kosten stijgen de kansen 

voor NOM hier echter ook. Daarom hanteren wij bij de invulling van de NOM-standaard de volgende 

energieladder: 

 

 
Figuur 16: Houtense energieladder 

                                                
3
 Postcoderoosregeling is een veel gebruikte term voor de ‘Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek’ van de rijksoverheid. 

De regeling voorziet in een energiebelastingkorting voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een duurzame 
energieproductie-installatie op een andere locatie dan de eigen woning. Daarvoor moeten zij wel binnen de zogenaamde 
postcoderoos van de productie-installatie wonen. 
4
 Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, mogen een energieprestatievergoeding van 

hun huurders vragen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning 
terugverdienen. Dit is geregeld in de wet over de energieprestatievergoeding. 

A: Nul op de Meter of energieleverend 

De woning of het woningbouwproject wekt zelf minimaal evenveel duurzame 

energie op als de (toekomstige) bewoners verbruiken. 

 

B: Energieneutraal 

De energie die de (toekomstige) bewoners van de woning of het 

woningbouwproject verbruiken, wordt duurzaam opgewekt binnen de 

gemeente Houten. 

C: CO2-neutraal 

De energie die (toekomstige) bewoners van de woning of het 

woningbouwproject verbruiken wordt elders duurzaam opgewekt 

(groene stroom). 

D: Klimaatneutraal 

De CO2-uitstoot door het energiegebruik van (toekomstige) 

bewoners van de woning of het woningbouwproject wordt 

(financieel) gecompenseerd via een klimaatfonds. 

E: Bouwbesluit 2012 (versie nov. 2015) 

Voor de energieprestatie van de woning wordt de 

geldende Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 

gehanteerd. Anno 2017 is de EPC 0,4. EPC=0 

(de norm in 2020) betekent dat de woning 

evenveel duurzame energie opwekt als het 

energieverbruik van de woning zelf inclusief 

woning gebonden installaties (maar exclusief 

(huishoudelijke) apparaten). 

 

F/G: Oudere bouwbesluiten 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0a756unSAhWEcRQKHVsmBjYQjRwIBw&url=http://blog.deleeuw.nl/2014/11/het-energielabel-voor-woningen/&psig=AFQjCNHxdmGT-FgMbQppi3FbCRnceSyQVA&ust=1490262595761814
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De treden A t/m D zijn allemaal klimaatneutraal. De verschillen zitten in de locatie van de duurzame 

energieopwekking. Hoe hoger op de ladder, hoe dichterbij de duurzame energie wordt opgewekt. 

De ambitie is om op gebouwniveau energie- en klimaatneutraal oftewel nul op de meter te zijn (trede 

A). Mocht dit op gebouwniveau niet mogelijk zijn, dan kan een project door het toevoegen van 

duurzame energieproductie elders in Houten alsnog energie- en klimaatneutraal zijn (trede B). Deze 

bovenste twee treden voldoen aan onze NOM-standaard.  

 

Duurzame energieproductie kan ook buiten Houten gerealiseerd worden (trede C) of het 

energiegebruik kan financieel gecompenseerd worden met CO2-certificaten (trede D). Daarmee is een 

project wel duurzaam, maar doet dit het Houtense energiegebruik – in tegenstelling tot de ambitie – 

wel stijgen. 

 
Figuur 17: Locatie van (duurzame) energieproductie in relatie tot de energieladder 

In de huidige praktijk komt nog vaak voor dat nieuwbouw gerealiseerd wordt op basis van eerder 

verleende vergunningen, die niet aan de NOM-standaard voldoen (treden E en lager). Hier valt in de 

regel geen duurzaamheidswinst meer te realiseren.  

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

d. De ambitie voor nieuwbouw is altijd Nul Op de Meter (NOM) conform trede A of B van de 

Houtense energieladder;  

e. Bij nieuwe woningbouwprojecten op gemeentegrond en/of waar medewerking van de gemeente 

nodig is om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan (bestemmingsplanwijziging of 

uitgebreide omgevingsvergunning) kan de gemeente dit afdwingen. Bij deze projecten is NOM 

een eis (conform trede A of B). Bij transformatieprojecten en de realisatie van sociale 

huurwoningen is NOM geen eis maar uitgangspunt. Ten aanzien van woningen in de sociale 

sector van (Viveste) zijn is prestatieafspraken gemaakt hierin is het volgende opgenomen: 

o Grondgebonden nieuwbouw zoveel als mogelijk energieneutraal of NOM; 

o Gestapelde nieuwbouw per project onderzoeken wat mogelijk is en samen ambitie 

bepalen; 

o Transformatie EPC=0,8 of lager indien mogelijk; 

o Voor renovatie samen haalbaarheid van NOM onderzoeken; 

f. Bij andere nieuwe woningbouwprojecten, waar de gemeente als vergunningverlener alleen kan 

toetsen aan de wettelijke vereisten, is NOM niet afdwingbaar. Bij deze projecten is NOM een 

nadrukkelijke wens. Dit zullen de gebiedsmanagers vanaf de eerste contacten met initiatiefnemers 

communiceren. In het overleg zullen zij initiatiefnemers uitdagen om één of meerdere stapjes 

hoger op de ladder te komen. De beleidsmedewerkers duurzaamheid ondersteunen hierin met 

kennis, contacten en goede voorbeelden van elders. 
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5.2 Materiaalgebruik & gesloten kringlopen 
In 2040 moeten natuurlijk materiaalgebruik en gesloten kringlopen gemeengoed zijn in Houten. In een 

gesloten kringloop is er geen afval meer, maar worden grondstoffen volledig hergebruikt. Houten is 

onderdeel van de Cirkelregio Utrecht. In de Cirkelregio werken overheden, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven samen aan het sluiten van kringlopen. Uit een verkenning blijkt dat bouw- en sloopafval 

in de provincie Utrecht de grootste en meest kansrijke te sluiten afvalstroom is. Op de 

ontwikkellocaties in Houten liggen hiervoor dus ook grote kansen. In de proeftuin Circulaire Stad wil de 

gemeente deze kansen benutten. Samenwerken en samen leren zijn hierin sleutelwoorden. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Duurzaam materiaal gebruik en circulaire bouw zijn thema’s waarover de gemeente in gesprek 

gaat met initiatiefnemers. De gebiedsmanagers zullen de initiatiefnemers uitdagen met deze 

thema’s aan de slag te gaan. Bij de verdere uitwerking ondersteunen de beleidsmedewerkers 

duurzaamheid initiatiefnemers hierin met kennis, contacten en goede voorbeelden van elders. De 

nadruk ligt op het verkennen van kansen voor circulair bouwen.  

b. Binnen de proeftuin Circulaire Stad wil de gemeente zowel beleidsmatig als fysiek ruimte bieden 

aan circulaire initiatieven. Wat daar precies voor nodig is, moet blijken uit verkennende 

gesprekken met initiatiefnemers. Vanuit de proeftuingedachte is de gemeente bereid om, indien 

nodig, de grenzen van bestaande (belemmerende) regels opzoeken. Dit geldt zowel voor de eigen 

regels als regelgeving van andere overheden.  

c. Bij de sloop van gemeentelijke gebouwen zet de gemeente in op demontage en het sluiten van de 

bouwafvalkringloop. 

5.3 Groen & Water 
Het klimaat is aan het veranderen. Extreme neerslag en hittegolven zullen vaker voor gaan komen. 

Daar moeten we ons op voorbereiden. Groen en water spelen een belangrijke rol bij het omgaan met 

deze extremere weersomstandigheden. Deze klimaatadaptatie is een gezamenlijke opgave voor 

gemeente, inwoners en bedrijven. Via de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie regio Utrecht werken diverse 

partijen, waaronder gemeente Houten, samen.  

 

In deze coalitie hebben we onder andere afgesproken klimaatadaptatie in beleid te verankeren. Dit is 

bijvoorbeeld gebeurd in het nieuwe Water- en Rioleringsplan 2016 (WRP) en gebeurt in het in 

ontwikkeling zijnde bomenbeleid. Het WRP bevat een aantal inrichtingsregels die voor elke 

ontwikkeling gelden. Maar ook de versterking van de Lekdijk, onderdeel van het nationale 

deltaprogramma, is een klimaat adaptieve maatregel: het beschermt tegen een hoger overstromings-

risico.  

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zijn de regels uit het WRP van toepassing. Daarmee is de basis 

voor een klimaatbestendige bouw gelegd. De gemeente wil initiatiefnemers uitdagen om daarin 

nog een stap verder te gaan, misschien zelfs als koploperproject van de Coalitie Ruimtelijke 

Adaptatie. Hiervoor wijzen de gebiedsmanagers initiatiefnemers op verschillende hulpmiddelen, 

zoals de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie. Via de beleidsmedewerkers duurzaamheid kunnen 

contacten gelegd worden tussen initiatiefnemers en de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie; 

b. Bij het opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen, zoals (omgevings)visies en/of bestemmings-

plannen, zal expliciet aandacht worden besteed aan de risico’s en kansen in het betreffende plan 

voor klimaatadaptatie. 

5.4 Schoon & Stil 
Mobiliteit is één van de grootste bronnen van geluid en luchtvervuiling. Daarom heeft de gemeente 

ervoor gekozen om voor een schoner en stiller Houten allereerst in te zetten op duurzame mobiliteit: 

meer fietsen, minder fossiele brandstofauto’s en meer elektrische auto’s. Fietsen zit bijna in het DNA 
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van Houten. In de bereikbaarheidsvisie is dit goed verankerd (zie deel B hoofdstuk 4 Verplaatsen in 

Houten). Ook deelauto’s zijn vertrouwd in het Houtense straatbeeld. 

 

Elektrisch vervoer is een relatief nieuw thema. Net als in de rest van Nederland groeit het aantal 

elektrische auto’s in Houten, en daaraan gekoppeld de vraag naar openbare oplaadpunten. De 

gemeente werkt momenteel aan een actualisatie van het beleidskader openbare oplaadpunten. 

Enerzijds zal dit gaan over openbare oplaadpunten in bestaand Houten, anderzijds over het faciliteren 

van elektrisch rijden als onderdeel van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het Programma Ruimte: 

a. In de nog op te stellen actualisatie van het beleidskader Oplaadpunten zullen normen worden 
gesteld voor het aantal benodigde (openbare) oplaadpunten bij nieuwe ontwikkelingen. Dit kader 
kan op een later moment worden opgenomen in de actualisatie van de Nota Parkeernormen. 

 

Uitvoeringsagenda 22: Actualiseren van het beleidskader Oplaadpunten; dit kan later worden 

opgenomen in de actualisatie van de Nota Parkeernormen. 
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Deel C: Gebiedsfactsheets 

Inleiding 
Deel C van Programma Ruimte 2017-2019 bestaat uit vijf gebiedsfactsheets. De gebiedsfactsheets 

zijn een vertaling van het Ruimtelijke Kader (deel B) op gebiedsniveau. Voor elk gebied wordt (waar 

van toepassing) de demografische ontwikkeling beschreven. Daarnaast wordt een aantal ruimtelijke 

kenmerken benoemd. Vervolgens wordt voor elk deelgebied een analyse van sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen gepresenteerd. Hierna volgt een stip op de horizon waarin het gewenste 

toekomstbeeld van het gebied wordt geschetst. Elke gebiedsfactsheet wordt afgesloten met het 

programma voor de komende jaren. Het programma is opgebouwd aan de hand van de thema’s zoals 

beschreven in het inhoudsdeel: Wonen, Werken, Ontspannen, Verplaatsen en Duurzaam in Houten.  

Op basis van de thema’s wordt beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen een plek (moeten) krijgen 

in het gebied. We noemen hierbij alleen “midden” en “harde” plannen (zie uitleg in paragraaf 2.3.4 van 

Deel A). 

Samen met het ruimtelijk kader schetst Deel C de uitgangspunten voor ontwikkeling op locatieniveau. 

In bijlage 10 zijn alle projecten opgenomen die in de verschillende gebieden gerealiseerd worden. 

Hierop staan ook alle ontwikkellocaties voor woningbouw. 

De indeling in gebieden is als volgt: (1) Houten-Noord, (2) Houten-Zuid, (3) Werk- en 

Voorzieningengebieden, (4) Eiland van Schalkwijk en (5) Buitengebied Kromme Rijn. Deze indeling is 

ten opzichte van Programma Ruimte 2015 veranderd door een aantal werkgebieden en alle 

centrumgebieden te integreren in een noordelijk of zuidelijk deel van Houten. Deze keuze is gemaakt 

omdat de afzonderlijke gebieden – weliswaar met eigen (en in toenemende mate gemengde) functies 

– niet los kunnen van elkaar kunnen worden gezien. 

Uitvoeringsagenda 23: Uitvoeren van de programma’s in de Gebiedsfactsheets. 

 

Uitvoeringsagenda 24: Meenemen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit elke 

gebiedsanalyse bij ontwikkelingen in de deelgebieden. 
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1. Gebiedsfactsheet Houten-Noord 
 

Houten-Noord is één van de locaties in Nederland die in de jaren ’70 is 

aangewezen om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. In de periode tot 

de jaren ’90 is er een volwaardige groeikern ontstaan met maatschappelijke 

voorzieningen, een winkelcentrum, een bedrijventerrein, een station, 

infrastructuur, groenvoorzieningen en woonwijken. Houten-Noord heeft een 

unieke stedenbouwkundige opzet die onder andere zorgt voor een 

fietsvriendelijke omgeving. Deze unieke stedenbouwkundige structuur koppelt 

een hoog fietsgebruik aan goede bereikbaarheid voor het autoverkeer door middel van een rondweg 

en een hoge verkeersveiligheid. De auto is in de woonomgeving te gast. De gebieden in Houten-

Noord zijn sterk monofunctioneel georganiseerd, dat betekent dat er sprake is van werkgebieden, 

woongebieden, groenzones en centra. Houten-Noord is in dit programma ingedeeld in vier sub-

gebieden: 

 

 Houten-Noord Wonen 

 Houten-Noord Molenzoom  

 Houten-Noord Centrum Het Rond  

 Houten-Noord Oude Dorp 
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1.1 Demografische kenmerken 
De komende jaren neemt het inwonertal van Houten-Noord nog licht toe, daarna neemt het weer licht 

af. Echter, de samenstelling zal wezenlijk veranderen. Met name het aantal mensen met de leeftijd 

van 65+ en 80+ neemt sterker toe in vergelijking met de rest van de gemeente. Ook de gemiddelde 

woningbezetting ligt in 2036 onder het gemiddelde van heel Houten (Pronexus, 2016). 

 

Demografische prognose Houten-Noord 

 2016 2036 

Inwoners 23.818 23.701 

Aandeel 65+ 13% 30% 

Aandeel 80+ 4% 17% 

Aandeel -17 20% 17% 

Woningbezetting 2,28 2,16 

1.2 Analyse subgebieden Houten-Noord 

1.2.1 Houten-Noord Wonen 

Het grootste deel van Houten-Noord kenmerkt zich als een woongebied met een herkenbare 

stedenbouwkundige (fiets)infrastructuur. Er is een prettig woon- en leefklimaat, de woonwijken zijn 

ruim en groen opgezet. In de woonwijken liggen diverse basisscholen. Vrijwel elke basisschool ligt aan 

een “drager” (hoofdfietsroute) en is beter bereikbaar met de fiets dan met de auto. De voorzieningen 

voor de woongebieden van Houten-Noord zijn geclusterd in Het Rond, het Oude Dorp en de aan dit 

deelgebied grenzende Voorzieningengebieden (de Voorzieningengebieden maken geen onderdeel uit 

van deze factsheet). 

 

Gebiedsanalyse Houten-Noord Wonen 

Sterktes Zwaktes 

 Ontspannen woonlandschap gebaseerd op een 

sterke stedenbouwkundige opzet 

 Aanwezigheid van historische elementen 

 Houtense ontsluiting en infrastructuur: snelverkeer 

via rondweg, langzaam verkeer via dragers, 

openbaar vervoer (station Houten) per fiets goed 

bereikbaar  

 Centrale ligging station 

 Winkels en horeca volop aanwezig (Het Rond en 

het Oude Dorp) 

 Culturele voorzieningen binnen handbereik: 

theater, bioscoop, huis van de stad 

 Hoogwaardig kwalitatieve groene ruimte volop 

aanwezig met als topstuk de centrale groenzone 

 Dorps karakter, stadse voorzieningen 

 Eénzijdige woningvoorraad 

 Structuren liggen vast en zijn slecht 

aanpasbaar 

 Spoorlijn deelt het gebied fysiek in tweeën 

 Voorzieningengebieden relatief op afstand 

 Architectonisch terughoudend karakter 

 Buurten ten aanzien van de bus matig 

bereikbaar met OV 

  

Kansen Bedreigingen 

 Verander- en transformatielocaties kunnen ruimte 

bieden aan gewenste, niet voorhanden zijnde, 

woningen en woonconcepten 

 Betere afstemming mogelijk op de woonbehoefte 

in relatie tot zorg 

 Bij particuliere initiatieven toevoegen ruimtes voor 

openbaar gebruik 

 Ontwikkelen samen met toekomstige en huidige 

bewoners = betere integratie → saamhorigheid → 

elkaar helpen= samenredzaamheid 

 Kwaliteitsimpuls voor buurten 

 Toenemende vergrijzing 

 Huidige bewoners: veranderingen in de 

bestaande omgeving stuiten soms op 

weerstand 

 Gewenst participatieniveau: accepteren dat 

je niet alle stakeholders tevreden kunt stellen 
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Stip op de horizon 

In Houten-Noord is het prettig wonen en leven. Er is een zeer divers woningaanbod aanwezig waarbij 

de voorzieningen op een hoog niveau zijn. In Houten-Noord zijn veel nieuwe woningen toegevoegd, 

waaronder woon-zorgconcepten. Er is volop plek voor ontmoeting.  

1.2.2 Molenzoom 

De Molenzoom werd in twee fases ontwikkeld in de jaren ’70 en ’80. Centraal door het gebied loopt 

een slingerende groene laan: De Molen. Ook de hoofdverbinding – met ruim baan voor fiets en auto – 

van het gebied volgt deze groene laan. De Molen vormt een verbinding tussen het centrum van 

Houten en de Koppeling (en Houten-Zuid). De Molenzoom is een gemengde bedrijvenlocatie met het 

accent op kantoren. Daarnaast komen er op beperkte schaal andere functies voor zoals detailhandel, 

dienstverlening, horeca, recreatieve en maatschappelijke functies. Ook het busstation van Houten is 

gelegen op de Molen, direct naast het treinstation. Doordat de opbouw van de bebouwing in vrijwel 

het gehele bedrijventerrein eenduidig is (bouwniveaus, buitenkant), kent het gebied een zeer sterke 

(steden)bouwkundige samenhang. 

 

Gebiedsanalyse Molenzoom 

Sterktes Zwaktes 

 Eenduidigheid bebouwing 

 Duidelijke verkeersstructuur 

 Relatief jonge gebouwen  

 Veel groen en ruimte 

 Monofunctionaliteit  

 Monotone bebouwing 

 Saaie omgeving en uitstraling 

 Niet onderscheidend van andere gebieden 

Kansen Bedreigingen 

 Belangrijke verkeersroute 

 Veel openbare ruimte 

 Gevoel van urgentie – bereidheid tot investeren 

 Nabijheid voorzieningen (winkels, OV, sport) 

 Aanwezigheid recreatieve functies 

 Mogelijkheden transformatie naar woningbouw 

 Leegstand 

 Ontbreken centraal overleg gebied 

 Kleinschalig / beperkte omvang 

 Versnipperd eigendom 

 Financiële beginsituatie (duur)  

 Beperkte ontwikkelingsrichting 

 

Stip op de horizon 

De Molenzoom is een multifunctioneel gebied waarin gewerkt, gewoond en geleefd wordt. Het gebied 

is een bruisende omgeving die stedelijk aandoet. Kantoren zijn up-to-date en voorbereid op de 

toekomst. De openbare ruimte van de Molenzoom is een verkeersdrager, maar ook een recreatief 

speelpark voor werkers en inwoners. In diverse voormalige kantoorgebouwen wordt gewoond en 

mensen maken deel uit van de lokale gemeenschap. De Molenzoom is een herkenbare entiteit 

geworden waar bedrijven zich graag vestigen. 

1.2.3 Centrum Het Rond 

Centrumgebied Het Rond is in de jaren ‘80 gebouwd en ligt verankerd in de doorgaande route van de 

fietspadenhoofdstructuur van Houten. Het Rond is het hoofdwinkelgebied van de gemeente Houten en 

is omgeven door woongebouwen van drie lagen hoog, waarvan in de loop der jaren de begane grond 

is ingenomen door winkels en horeca. De spoorlijn Utrecht-Den Bosch verdeelt het centrum van 

Houten in een oostelijk (Het Rond) en een westelijk deel (Het Kant). Door ophoging van het spoor is er 

een sterke verbetering van de verbondenheid tussen oost- en westzijde tot stand gekomen. Het 

westelijke deel wordt vooral ingevuld met sociaal-maatschappelijke en culturele functies, zoals het 

gemeentehuis, het theater, dienstverlening en een verzorgingstehuis. Direct aan Het Kant bundelen 

de gemeente en maatschappelijke organisaties momenteel de krachten in het “Huis van de Stad”. 

Het Rond kent een mix van commerciële functies, zoals winkels in de niet-dagelijkse retail, horeca en 

voorzieningen voor dagelijkse boodschappen.  
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Gebiedsanalyse Centrum Het Rond 

Sterktes Zwaktes 

 Bereikbaarheid  

 Combinatie/mix van functies: detailhandel, 

horeca, dienstverlening, culturele- en 

maatschappelijke functies en wonen 

 Actieve winkeliersvereniging 

 Actieve vastgoedeigenaar en beheerder van 

het winkelgebied 

 Gebrek aan sfeer, gezelligheid, uitstraling van 

het openbare gebied en beperkt groen 

 Weinig aantrekkingskracht 

 Vrij gering horeca-aanbod 

 Verdeeldheid onder winkeliers 

Kansen Bedreigingen 

 Meer samenhang creëren in het winkelgebied 

en tussen het oostelijke en westelijke deel van 

het centrum 

 Meer diversiteit in het winkelaanbod 

 Meer gezelligheid, sfeer, uitstraling en groen 

 Publiekstrekkende evenementen 

 Ruimte voor vernieuwing en creativiteit 

 Inspelen op gemak voor de consument 

 Afnemende aantrekkelijkheid van Het Rond 

voor fysiek winkelbezoek en daarmee 

afnemende binding van consumenten 

 Afnemende samenhang/synergie tussen de 

verschillende deelgebieden in het centrum 

 Concurrentie “online” en buurgemeenten, met 

name Nieuwegein en Utrecht terwijl hier 

vanuit het “gehele” Rond te weinig tegenover 

wordt gesteld 

 Toenemende leegstand 

 

Stip op de horizon 

Het Rond is een kernverzorgend winkelgebied met ruimte voor vernieuwing en creativiteit waar 

consumenten graag komen en ondernemers geld kunnen verdienen. Winkels aan de randen van het 

centrum zijn verplaatst naar de kern van het winkelgebied, in de achtergebleven panden heeft – na een 

tijdelijke invulling – transformatie plaatsgevonden naar andere functies (wonen, ateliers, horeca etc). 

1.2.4 Oude Dorp 

Het Oude Dorp is sinds de jaren ‘60 organisch gegroeid, totdat het werd ingeklemd in het nieuwe 

Houten. Karakteristiek voor het Oude Dorp zijn de monumentale gebouwen die de historische identiteit 

van het gebied uitstralen. Het Oude Dorp is een echt dorpshart; dat geldt zowel voor het plein als voor 

de historische verbindingswegen (linten). Het centrum is bereikbaar via twee inprikkers. Het Oude 

Dorp kent een grote mix aan voorzieningen, met een primaire focus op dagelijkse boodschappen en 

horeca. Als ondersteunend (wijk)winkelgebied kent het Oude Dorp bijna geen leegstand. Mede door 

de vele voorzieningen en winkels is het Oude Dorp een aantrekkelijk woongebied voor ouderen.  

 

Gebiedsanalyse Oude Dorp  

Sterktes Zwaktes 

 Sfeer, uitstraling, kleinschaligheid 

 Kwalitatief goed en gevarieerd horeca-aanbod 

 Authenticiteit 

 Gezonde mix van winkels, horeca en 

voorzieningen met supermarkt als grote trekker 

 Verblijfskwaliteit plein 

 Aantrekkelijk woongebied 

 Bereikbaarheid (auto, OV), verkeerscirculatie 

 Diversiteit in uitstraling panden 

Kansen Bedreigingen 

 Complementariteit t.o.v. Het Rond beter benutten: 

authentieke winkels en voorzieningen 

 Meer nadruk op publieksfunctie: o.a. door 

kleinschalige evenementen passend bij de schaal 

en het karakter van het Oude Dorp 

 Ruimte voor vernieuwing en creativiteit 

 Toeristisch-recreatieve ontwikkelingskansen 

 Zelfstandig blijven wonen voor ouderen op 

loopafstand voorzieningen 

 Verder afnemend fysiek winkelbezoek 

 Komst van ‘ongewenste’ detailhandel en 

horeca 
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Stip op de horizon 

Het Oude Dorp is één van de meest geliefde plekken om te wonen. Het is een dorpshart voor alle 

Houtenaren met ruimte voor vernieuwing en creativiteit, met o.a. (streek)markten, evenementen, 

onderscheidende winkel- en horecaconcepten. Wonen, winkels en horeca zijn de belangrijkste 

functies in Het Oude Dorp, in combinatie met ateliers en (persoonlijke) dienstverlening.  

1.3 Programma Houten-Noord 
In bijlage 10 is de projectenkaart opgenomen. Hierop zijn de projecten uit het Programma Ruimte op 

de kaart weergegeven. 

1.3.1 Wonen in Houten-Noord 

In Houten-Noord worden tot 2025 ongeveer 370 woningen gerealiseerd (midden en harde plannen, 

zie deel A paragraaf 2.3.4 voor een toelichting van de definities). Tussen 2016-2017 (peildatum april 

2017) zijn er reeds 225 woningen gerealiseerd.  

 

In de periode tot 2025 is het de verwachting dat de volgende indicatieve aantallen worden toegevoegd 

aan de woningvoorraad in de verschillende subgebieden van Houten-Noord: 

 

Programma woningen Houten-Noord 

Houten-Noord Wonen 110 

Houten-Noord Molenzoom 75 

Houten-Noord Centrum Het Rond 75 

Houten-Noord Oude Dorp 110 

Totaal 370 

 

Woningbouwlocaties (hardheid: midden of hard) 

 Lupine-Oord (Wegwijzer-Den Oord) 

 De Haag 1-15, 2-16 (transformatie Poortgebouw) 

 Odijkseweg (De Schouw) 

 Putterhaag (Mozaiekschool) 

 De Molen 20 

 Slinger Oost 

 Slinger West 

 Burgemeester Wallerweg 25 

 Dorpsstraat (kantoor Viveste) 

 Herenweg 8/8a 

 Kon. Julianastraat 16-18 

 Kon. Julianastraat 22 

 Kon. Wilhelminaweg 5 

 Kon. Wilhelminaweg (Bogermanschool) 

 

Maatschappelijke Voorzieningen 

In afwachting van de visie op Maatschappelijke Voorzieningen is het nog niet mogelijk om op 

gebiedsniveau concrete uitspraken te doen over de gewenste richting (zie ook Uitvoeringsagenda 2). 

1.3.2 Werken in Houten-Noord 

Op dit moment geen programma. 
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1.3.3 Ontspannen in Houten-Noord 

Herontwikkeling Het Rond 

Vastgoedeigenaar Altera heeft het initiatief genomen om het winkelcentrum inclusief de openbare 

ruimte te revitaliseren. Doel is om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken en de openbare 

ruimte aantrekkelijker te maken om te verblijven (belangrijke rol voor de gemeente). Belangrijke 

uitgangspunten voor de herinrichting zijn geweest om meer kwaliteit van winkels aan Het Rond te 

vestigen, meer diversiteit aan functies toe te voegen, meer ruimte voor horeca te realiseren, meer 

groenvoorzieningen en betere verlichting te realiseren en een betere ontsluiting van het winkelgebied, 

inclusief ruimte voor fietsparkeren. Het project is in uitvoering en wordt in 2018 afgerond. 

 

Kansenkaart Het Rond 

De gemeente gaat in gesprek met de vastgoedeigenaren op Het Rond, Altera en Viveste, alsook met 

de gebruikers, om de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen van transformatie (van winkel naar 

wonen of een andere functie), met name aan de randen van het winkelgebied. Dit moet op langere 

termijn leiden tot aantrekkelijk, toekomstbestendig centrumgebied (de herontwikkeling van Het Rond 

die momenteel in uitvoering is, vormt slechts een eerste stap in dit proces). 

 

Uitvoeringsagenda 25: Samen met vastgoedeigenaren (Altera en Viveste) en gebruikers ontwikkelen 

van de Kansenkaart Het Rond. 

1.3.4 Verplaatsen in Houten-Noord 

Subsidiëring nummer 2 Fietsprioriteitsprogramma 

In 2017 is de route Herbergierserf, Molenaarserf, Koopmanserf, aansluitend Prinses Ireneweg 

(nummer 2 Fietsprioriteringsprogramma) opgevoerd voor subsidiëring. Dit project zal in 2017 worden 

gerealiseerd.  

1.3.5 Duurzaam Houten-Noord 

Op dit moment geen programma. 
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2 Gebiedsfactsheet Houten-Zuid 
 

In de jaren ’90 is Houten gestart met haar tweede groeitaak, die van Houten-

Vinex, ofwel Houten-Zuid. Het Structuurmodel Houten-Vinex is vastgesteld 

door de gemeenteraad in 1996. Hierin is de hoofdstructuur van de wijk 

vastgelegd, met centraal het winkelcentrum en NS-station Castellum, de 

Vijfwal als verbindend groenelement door de wijk en de Rondweg die het 

geheel omsluit. In de jaren daarna zijn de verschillende gebieden ingevuld. De 

komende jaren worden de laatste deelgebieden volgebouwd. 

 

Houten-Zuid is in het Programma Ruimte ingedeeld in drie sub-gebieden: 

 Houten-Zuid Wonen 

 Houten-Zuid De Schaft 

 Houten-Zuid Castellum  
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2.1 Demografische kenmerken 
Door de bouw van woningen neemt het aantal inwoners van Houten-Zuid tot het jaar 2022 toe. 

Daarna neemt het aantal inwoners geleidelijk af. De bevolkingssamenstelling verandert sterk, het 

aantal mensen met de leeftijd van 65+ neemt minder sterk toe dan het gemeentelijk gemiddelde. De 

groep 80+ neemt ook toe, maar iets meer dan gemiddeld genomen over heel Houten. De daling van 

het aantal jongeren tot en met 17 jaar daalt sterker dan gemeentelijk gezien (Pronexus, 2016: cijfers 

tot prognosejaar 2036) 

 

Demografische prognose Houten-Zuid 

 2016 2036 

Inwoners 21.274 20.542 

Aandeel 65+ 7,9% 20,8% 

Aandeel 80+ 1,6% 5,1% 

Aandeel -17 30,8% 24,4% 

Woningbezetting 2,7 2,4 

 

2.2 Analyse subgebieden Houten Zuid 

2.2.1 Houten-Zuid Wonen 

Houten-Zuid is een afwisselende woonwijk met hoogwaardige architectuur, een diversiteit aan 

woningen en een goede infrastructuur. De wijk heeft een goede ruimtelijke woon- en werkomgeving, 

de diverse voorzieningen zijn op orde en de toegankelijkheid is geregeld via snelle en langzame 

verkeersroutes en via openbaar vervoer. De openbare ruimten (parken, groenvoorzieningen) zijn 

ingericht ten behoeve van het wonen. Tussen de woonbebouwing in zijn bijzondere functies 

gesitueerd zoals scholen, sociaal-culturele centra en kinderdagverblijven. Deze functies komen 

verspreid in het gebied voor. De verbinding met het buitengebied is eenvoudig te leggen. Recreatieve 

en sportieve activiteiten zijn gemakkelijk toegankelijk.  

 

Gebiedsanalyse Houten-Zuid Wonen 

Sterktes Zwaktes 

 Hoogwaardig woon– en werkmilieu met uitbundig 

openbaar groen 

 Goed functionerend verkeerssysteem snel– en 

langzaam verkeer 

 Aanwezigheid diverse voorzieningen 

 Goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en 

snelwegen 

 Centrale ligging 

 Stedenbouwkundige structuur is hard 

 Spoorlijn werkt als barrière 

 Onderlinge bereikbaarheid woonwijken per 

auto  

 Geen sancties op bouwclaimafspraken 

marktpartijen (fasering/planning) 

Kansen Bedreigingen 

 Ruimte (beperkt) voor vraaggestuurde 

ontwikkelingen nieuwe woon– en werkmilieus 

 Ruimte voor nieuwe beheermogelijkheden 

 Ruimte voor vernieuwende woonconcepten 

(zorg) 

 Binnenstedelijke bouwopgave/inbreiding 

ingebed in huidige woonomgeving 

 Vermenging bouwen en wonen: overlast (o.a. 

verkeer) 

 Beperkte beschikbaarheid bouwgrond  

 Beschikbaarheid financiële middelen: 

eindfase/afronding grondexploitatie VINEX 

 Lasten onderhoud en beheer openbare ruimte 

 

Stip op de horizon 

Het Vinex-bouwprogramma voor Houten-Zuid met ook de veranderlocaties Loerik VI en Eikenhout is 

afgerond. Houten-Zuid heeft een hoogwaardige stedelijke kwaliteit met een bijzondere groenstructuur 

waarin het prettig wonen en leven is. Er wordt dan ook recht gedaan aan de typering “stadsallure in 

het groen”. 
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2.2.2 Koppeling/De Schaft 

Bedrijventerrein Koppeling/De Schaft is circa 40 jaar oud. Door de realisatie van de (tweede) groeitaak 

voor Houten is het bedrijventerrein volledig onderdeel geworden van de kern Houten. Het terrein is 

nagenoeg uitgegeven. De Schaft wordt fysiek begrensd door de Koppeling aan de noordzijde, de weg 

de Bouw aan de oostzijde, de spoorlijn Utrecht-Den Bosch aan de westzijde en de Vijfwal aan de 

zuidzijde. Op 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Koppeling/De Schaft 

vastgesteld. Dit ging gelijktijdig op met de revitalisatie van het terrein De Schaft. Daarbij is o.a. de 

infrastructuur en ontsluiting van het terrein aangepast. Hierbij is ook het karakter van De Schaft voor 

een deel verschoven naar kantoren. 

 

Gebiedsanalyse Koppeling/De Schaft 

Sterktes Zwaktes 

 Centrale ligging 

 Open structuur 

 Herstructureringsgebied 

 Relatief jonge bebouwing 

 Goede ontsluiting en bereikbaarheid (auto, OV en 

fiets) 

 Kansen voor startende ondernemers 

 Enkele oudere bedrijfspanden 

 Leegstand 

 Monofuctionele invulling 

 Weinig groen 

 Inklemming tussen woongebieden 

(milieuregels, langs Rondweg is 

aantrekkelijker voor traditionele 

bedrijvigheid) 

 Veel vraag van ondernemers om zich te 

vestigen, maar past niet in bestemmingsplan 

Kansen Bedreigingen 

 Aantal vrije kavels nog te vergeven 

 Transformatie van kantoorbestemming naar 

woningen 

 Ontwikkeling van publieksfuncties 

 Vergroening van de openbare ruimte  

 Bestemmingsplan aanpassen om 

ontwikkelingsmogelijkheden te verruimen 

 Verbreding type bedrijvigheid (beautysalons, 

horeca etc.)  

 Kansen voor nieuwe economie vanwege 

kleinschalig karakter Verbinding Houten-Noord en 

Zuid 

 Verrommeling 

 Aanwezige bedrijvigheid beperkt 

ontwikkelingsmogelijkheden 

 Parkeeroverlast 

 Ontbreken terreinorganisatie 

 Beperkte openbare ruimte voor realisatie van 

bijvoorbeeld speelvoorzieningen, recreatie 

en vergroening 

 
 

 

Stip op de horizon 

De Schaft is een multifunctioneel gebied voor alle inwoners van de gemeente Houten. Naast 

consumentgerichte en gedreven ondernemingen, wordt er volop gewoond en gewerkt. Het 

binnenstedelijk karakter van het terrein is door zijn groene aanzicht een prettig verblijfsgebied. 

2.2.3 Castellum 

Castellum is het hart van Houten-Vinex. Het is een carrévormig compact gebied met een hoge 

bebouwingsdichtheid, omringd door een ‘slotgracht’. Als contrast met de openheid in de directe 

omgeving kent het Castellum smalle straatjes en beperkt openbaar groen. Castellum is een 

verzorgend en een ondersteunend wijkwinkelgebied in Houten-Zuid gericht op dagelijkse 

boodschappen en doelgerichte aankopen. Naast een gevarieerd winkelaanbod is in Castellum een 

aantal horecagelegenheden te vinden rondom het centrale plein. In de kern van het winkelgebied is 

alles goed gevuld. Aan de noordrand van het winkelgebied staat een aantal panden leeg. Castellum is 

goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer, de fiets als de auto. Door de spoorlijn oost-west en 

fietsroute wordt het Castellum verdeeld in vier kwadranten. Voor autoverkeer is Castellum ontsloten 

aan de noord- en zuidzijde. In totaal zijn er vier ‘inprikkers’. Onder het winkelcentrum is een 

parkeergarage te vinden met circa 375 parkeerplaatsen.  
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Gebiedsanalyse Castellum 

Sterktes Zwaktes 

 Goed gevulde kern winkelcentrum 

 Actieve winkeliersvereniging 

 Actieve organisatie en beheer van het 

winkelgebied 

 Beperkte groenvoorzieningen 

 Leegstand rand 

 

Kansen Bedreigingen 

 Complementariteit aan Het Rond 

 Compacter maken van het gebied in de toekomst 

en andere functies toevoegen (wonen, 

dienstverlening, ateliers e.d.) 

 Meer mogelijkheden groenvoorzieningen 

 Ruimte voor kleinschalige evenementen 

 Concurrentie van ‘online’ 

 Toenemende leegstand rand 

 

Stip op de horizon 

Een bloeiend wijkwinkelgebied gericht op de dagelijkse boodschappen en doelgerichte aankopen. Er 

is weinig leegstand en transformatie naar andere functies heeft plaatsgevonden aan de noordelijke 

rand van het winkelgebied (wonen, ateliers, horeca, etc.). 

2.3 Programma Houten-Zuid 
In bijlage 10 is de projectenkaart opgenomen. Hierop zijn de projecten uit het Programma Ruimte op 

de kaart weergegeven. 

2.3.1 Wonen in Houten-Zuid 

Wonen 

De hoofddoelstelling voor Houten-Zuid is het afbouwen van het Vinex-bouwprogramma met 

bijbehorende financiële taakstelling vanuit de grondexploitatie Houten Stedelijk/Vinex. Het programma 

omvat in de komende jaren circa 700 woningen, dit zijn midden en harde plannen. Tussen 2016-2017 

(peildatum april 2017) zijn tot nu toe 186 woningen gerealiseerd. De focus van de 

nieuwbouwontwikkeling ligt op het waarborgen van de huidige ruimtelijke kwaliteiten met een 

aantrekkelijk woon- en leefmilieu en oog voor duurzaamheid. Basis hiervoor zijn de deels eerder door 

de gemeenteraad vastgestelde beslisdocumenten ter realisering van de Vinex-woonwijken.  

 

Omdat vrijwel alle geplande woningbouw in Houten-Zuid is vastgesteld in contracten is er op voorhand 

minder speelruimte om te sturen. De gemeente onderzoekt momenteel of en waar er mogelijkheden 

zijn voor herprogrammering van bestaande plannen en afspraken die passen bij de gewenste 

verdeling van woningtypen (zie hoofdstuk 1 van deel B). 

 

Uitvoeringsagenda 26: Onderzoeken van de mogelijkheden voor herprogrammering nieuwbouw van 

bestaande plannen en afspraken woningtypen in Houten-Zuid. 

 

Hieronder wordt het woningbouwprogramma (midden en harde plannen, zie deel A paragraaf 2.3.4 

voor een toelichting van de definities) voor Houten-Zuid tot 2025 indicatief weergegeven. 

 

Woningbouwprogramma Houten-Zuid 

Houten-Zuid Wonen 580 

Houten-Zuid De Schaft 50 

Houten-Zuid Castellum 70 

Totaal 700 

 

Woningbouwlocaties (hardheid: midden of hard) 

 Castellum West 

 Hofdstad III 



59 
 

 Hofstad IVb 

 Loerik VI 

 Eikenhout 

 Albers Pistoriusweg 

 Hoge Schaft 

 

Maatschappelijke Voorzieningen 

In afwachting van de visie op Maatschappelijke Voorzieningen is het nog niet mogelijk om op 

gebiedsniveau concrete uitspraken te doen over de gewenste richting (zie ook Uitvoeringsagenda 2). 

2.3.2 Werken in Houten-Zuid 

Uitgave kavels Koppeling/De Schaft 

In het werkgebied De Koppeling/De Schaft is een aantal kavels nog te vergeven. Daarnaast staat er 

een aantal kantoorpanden leeg. Gezien de huidige status van kantoren binnen het economische 

klimaat kiezen we ervoor om prioriteit te geven aan de invulling van leegstaande kantoorpanden vóór 

nieuwbouw van kantoorpanden. Een bedrijventerrein met lege panden en braakliggende kavels geeft 

een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.  

2.3.3 Ontspannen in Houten-Zuid 

Op dit moment geen programma. 

2.3.4 Verplaatsen in Houten-Zuid 

Op dit moment geen programma. 

2.3.5 Duurzaam Houten-Zuid 

Op dit moment geen programma. 
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3. Gebiedsfactsheet Werk- en Voorzieningengebieden  
 

De werkgebieden van Houten liggen verspreid over het gehele gemeentelijke 

grondgebied. Het oudste terrein is de Schaft. Daarna werden Doornkade en 

vervolgens het Rondeel en de Meerpaal en Sport en werklandschap de 

Meerpaal ontwikkeld. Alle werkgebieden werden aanvankelijk buiten de 

Rondweg gesitueerd, om de hinder van bedrijven t.o.v. het wonen zoveel 

mogelijk te beperken. Hoewel de werkgebieden vooral voor autoverkeer 

toegankelijk zijn gemaakt, is elk van de terreinen ook goed bereikbaar per 

fiets. De gebieden Rondeel en Meerpaal zijn zorgvuldig ontworpen 

werkgebieden. De werk- en voorzieningengebieden zijn sterk monofunctioneel georganiseerd, er is 

sprake van bedrijventerreinen en voorzieningengebieden. De overige functies zijn ondergeschikt van 

aard. De werk en voorzieningen gebieden zijn in dit hoofdstuk van het programma ruimte ingedeeld in 

zeven sub-gebieden. De Schaft en de Molenzoom worden in de gebiedsfactsheets van Houten-Zuid 

en Houten-Noord beschreven. 

 

 Doornkade 

 Rondeel 

 Meerpaal 

 Sport- en werklandschap Meerpaal 

 Weteringhoek 

 Kruisboog 

 De Poel / Schonauwenseweg 
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3.1 Analyse subgebieden Werk- en Voorzieningengebieden 

3.1.1 Doornkade 

Het bedrijventerrein Doornkade bestaat sinds de jaren ‘80. Het terrein is 30 hectare groot (21 hectare 

netto) en volledig uitgegeven. De bebouwing kent een uiteenlopende architectuur en het gebied heeft 

een open karakter. Het bedrijventerrein is georiënteerd op de Rijksweg A27, en is van de kern van 

Houten afgewend. Echter, de ontsluiting is niet direct op de A27 georganiseerd. Er loopt een aantal 

buslijnen over en langs het terrein waardoor het ook per OV is ontsloten. Het bedrijventerrein is te 

typeren als een gemengd bedrijventerrein met voornamelijk een bedrijfsfunctie. Er zijn echter ook 

verspreid enkele perifere detailhandelsvestigingen te vinden. Ook zijn er diverse voorzieningen 

aanwezig zoals kinderopvang en een benzinestation. Aan de rand van het bedrijventerrein zijn twee 

(voormalige) bedrijfswoningen gevestigd. Tot slot is er een beursorganisatie (Expo Houten) gevestigd 

die mede het beeld van de Doornkade bepaalt. 

 

Gebiedsanalyse Doornkade 

Sterktes Zwaktes 

 Grote percelen 

 Veel lucht op de percelen 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Verbeterde parkeersituatie  

 Kwaliteit gebouwen 

 Kwaliteit openbare ruimte 

 Ontsluiting op hoofdwegen structuur 

 Monofunctionaliteit 

 Leegstand 

Kansen Bedreigingen 

 Herontwikkeling van bestaand vastgoed 

 Uitbreiding Expo Houten 

 Kansen nieuwe economie 

 Minder aantrekkelijke vestigingslocatie 

 Tekort parkeergelegenheid kan leiden tot 

aantasting openbare ruimte 

 

Stip op de horizon 

Bedrijventerrein Doornkade heeft een tweede leven gekregen en floreert. Bestaande 

bedrijfsgebouwen zijn gemoderniseerd en huisvesten een keur aan kleine bedrijven. De 

stedenbouwkundige verkenning heeft duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn voor het gebied.  

3.1.2 Rondeel 

Bedrijvenpark Het Rondeel bevindt zich aan de westzijde van de kern Houten. Het terrein is 24 

hectare groot (netto 15 hectare) en geheel uitgegeven. Het terrein bestaat sinds begin jaren ’90, 

oriënteert zich op de Rondweg en sluit aan op de groenstructuur en langzaam verkeerroutes van 

Houten. Het gebied kent een grote diversiteit aan ruimtelijke inrichting en gebruik met een aantal 

architectonische hoogtepunten. Het Rondeel is bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar 

vervoer (busverbinding). Op het terrein is een parkeerstrook aangewezen voor het parkeren van grote 

voertuigen in de nacht en weekenden. 

Het bedrijvenpark Rondeel is ontwikkeld als een gemengd bedrijventerrein. Op het terrein zijn geen 

(bedrijfs)woningen toegestaan. De leegstand op het terrein is normaal en geen reden tot zorg. Het 

betreft enkele grotere panden. Deze lenen zich echter niet voor een andere dan bedrijfsmatige 

invulling. De kwaliteit van de openbare ruimte is hoog in het gebied. Onlangs is de groenstrook langs 

de waterpartij langs de Rondweg heringericht als vlinderidylle. De waterpartij wordt al recreatief 

gebruikt door vissers.  

Gebiedsanalyse Rondeel  

Sterktes Zwaktes 

 Grote percelen 

 Veel ruimte op de percelen 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Stedenbouwkundige opzet van het terrein 

 Goed ontsloten 

 Monofunctionaliteit 

 Presentatie van het gebied naar de Rondweg 

en niet naar de Staart en de ontsluiting naar de 

A27 

 Ontbreken van een oversteek op de kruising 
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 Aanwezigheid Hotel 

 Kwalitatief hoogwaardige bebouwing 

 Kwaliteit van de openbare ruimte, veel groen 

Rede/Staart 

 Ontbreken van voorzieningen voor recreatief 

gebruik van de openbare ruimte 

Kansen Bedreigingen 

 Verdere ontwikkeling van de openbare ruimte 

als onderdeel van een recreatieve route door 

Houten 

 Parkeersituatie 

 Toenemende leegstand bebouwing als gevolg 

van beperkte mogelijkheden tot invulling (in 

relatie tot de vraag) 

 

Stip op de horizon 

Een florerend bedrijventerrein dat ook aangenaam is om te verblijven. Vanuit het hotel flaneren gasten 

door de openbare ruimte en genieten van de flora en fauna die op het terrein tot wasdom is gekomen. 

Een bedrijventerrein met een sterk recreatief karakter en nieuw gevoel voor natuurlijk evenwicht in 

stedelijke omgeving. 

3.1.3 De Meerpaal 

Het bedrijventerrein De Meerpaal is 50 hectare groot (netto 35 hectare) en stamt uit 1999. Er is nog 

ongeveer 3 hectare uitgeefbaar. Het gebied wordt in tweeën gedeeld door de Veerwagenweg die 

doorloopt tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bedrijventerrein is omringd door een waterpartij en 

groen. De overige randen van de Meerpaal hebben een meer introvert karakter door hun gesloten 

groeninrichting. De Meerpaal is goed bereikbaar met de auto en fiets, met het openbaar vervoer komt 

men aan de randen van De Meerpaal. Er zijn in tegenstelling tot andere bedrijventerreinen geen 

openbare parkeerplaatsen aangelegd. De Meerpaal is een gemengd bedrijventerrein. Voorzieningen 

op dit terrein zijn beperkt tot een horecagelegenheid die behoort bij het gevestigde perifere 

detailhandelscentrum. De kwaliteit van de openbare ruimte is goed en functioneel. Deze nodigt echter 

niet uit voor een recreatief gebruik, behoudens de waterpartij aan de voorzijde langs de weg de Rede. 

Gebiedsanalyse De Meerpaal 

Sterktes Zwaktes 

 Grote percelen 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Stedenbouwkundige opzet van het terrein 

 Goed ontsloten 

 Kwalitatief hoogwaardige bebouwing 

 Ontsluiting en bereikbaarheid 

 Monofunctionaliteit 

 Ontbreken van een oversteek op de kruising 

Rede/Staart 

 Ontbreken van voorzieningen voor recreatief 

gebruik van de openbare ruimte 

 OV ontsluiting 

Kansen Bedreigingen 

 Verdere ontwikkeling van de openbare ruimte als 

onderdeel van een recreatieve route door Houten 

 Parkeersituatie 

 

Stip op de horizon 

Een florerend en volledig uitgegeven bedrijventerrein waar bedrijven trots op zijn om te zijn gevestigd. 

Vanuit het gebied wandelen werknemers naar het recreatieve terrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal 

en lunchen bij het Hotel Houten.  

3.1.4 Sport- en Werklandschap Meerpaal 

Het Sport- en Werklandschap Meerpaal beslaat in totaliteit 53,6 hectare. Het gebied is onderverdeeld 

in 11,6 hectare werkgebied (10 hectare netto), circa 6 hectare Sportgebied (hockey, soft/honkbal en 

handbal), 2 hectare logistieke zone en 34 hectare groen en natuur. Het gebied is deels een 

voorzieningengebied en deels een bedrijventerrein. Het groen en natuurgebied zal nog verder worden 

ontwikkeld en is bedoeld als natuur- en recreatiegebied voor Houten. In het gebied staan drie 

windmolens van Eneco. Het bedrijventerrein is in ontwikkeling en nog volledig uitgeefbaar en zal net 

als het bedrijventerrein aan de overzijde (De Meerpaal) volgens strakke richtlijnen worden uitgegeven. 
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Belangrijk daarbij is dat wordt vastgehouden aan het duurzaamheidsconcept. Hiermee kan het terrein 

zich onderscheiden van andere industriegebieden in Houten en in de regio.  

 

Gebiedsanalyse Sport- en Werklandschap Meerpaal 

Sterktes Zwaktes 

 Grote percelen 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Stedenbouwkundige opzet van het terrein 

 Goed ontsloten 

 Ontsluiting en bereikbaarheid 

 Veel groen 

 Ontbreken van een oversteek op de 

kruising Rede/Staart 

 OV ontsluiting 

Kansen Bedreigingen 

 Verdere ontwikkeling van de openbare ruimte als 

onderdeel van een recreatieve route door Houten 

 Onderscheid als duurzaam terrein 

 Loslaten van het duurzaamheidsconcept 
onder druk van de Grex 

 

Stip op de horizon 

Een florerend en volledig uitgegeven duurzaam bedrijventerrein waar bedrijven trots op zijn om te zijn 

gevestigd. Vanuit het gebied wandelen werknemers naar het recreatieve terrein langs het Amsterdam-

Rijnkanaal en lunchen te midden van de natuur al waar ze contacten leggen met inwoners die er 

komen recreëren en sporten.  

3.1.5 Weteringhoek 

In de westelijke oksel van de Rondweg bevindt zich het voorzieningengebied De Weteringhoek. De 

Weteringhoek heeft een heldere stedenbouwkundige opzet, met in het midden van het gebied een 

groot parkeerveld. Het gebied heeft een ruime opzet waarbij de bebouwing losjes in de ruimte staat. 

Het gebied heeft verschillende functies, variërend van maatschappelijke (school, brandweerkazerne, 

politie, ambulancepost, afvalscheidingsstation) tot commerciële voorzieningen (sauna, dansschool, 

kinderspeelparadijs, kinderopvang). Ook de functie sport is vertegenwoordigd (sporthal, korfbal, 

zwembad, sportschool). Voorts zijn er enkele woningen (drie woonwagens) en een 

volkstuinencomplex gesitueerd. Het gebied is goed bereikbaar met de fiets en auto. Er loopt een 

busverbinding langs het gebied met een halteplaats op de Rondweg. 

Gebiedsanalyse Weteringhoek  

Sterktes Zwaktes 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Stedenbouwkundige opzet van het terrein 

 Goed ontsloten 

 Ontsluiting en bereikbaarheid 

 Veel groen 

 Veelzijdige functies 

 OV ontsluiting 

Kansen Bedreigingen 

 Verdere uitbouw van het voorzieningenniveau 

waarbij ook verblijfsvoorzieningen in beeld komen 

 Financiering van maatschappelijke 

voorzieningen (dreiging van leegstand) 

 

Stip op de horizon 

Het voorzieningengebied Weteringhoek heeft een centrale rol gekregen in het leven van de Houtense 

inwoners. Er zijn tal van redenen om het gebied minimaal één keer per week te bezoeken. Op het 

gebied zijn voorzieningen die een rol spelen in het levensloop bestendige Houten. Voor alle 

leeftijdsgroepen is er een functie van betekenis.  
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3.1.6 Kruisboog 

In de oostelijke oksel van de Rondweg ligt het andere voorzieningengebied: Kruisboog. Het gebied 

bestaat uit een centrale openbare ruimte waaromheen verschillende functies zijn gerealiseerd. 

Hierdoor ontstaat een heldere structuur en is versnippering voorkomen. In het centrale middengebied 

is tevens de centrale parkeervoorziening gesitueerd. Anders dan op de Weteringhoek is het 

bebouwingspercentage gemaximeerd op 70%. In het gebied zijn diverse maatschappelijke functies 

(o.a. kerk, kinderopvang, scholen, hospice), recreatieve functies (kinderspeelparadijs, yoga instituut) 

en sportfuncties (voetbal, tennis, sporthallen en -scholen) gevestigd. Daarnaast ligt er in het gebied 

een omvangrijk volkstuinencomplex. De Kruisboog is bereikbaar met de auto en fiets. De parkeerdruk 

in dit gebied is hoger dan op de Weteringhoek. Zeker als bepaalde functies zoals de sporthallen The 

Dome en de Taurus een wedstrijd hebben en er ook een bijeenkomst in de kerk de Lichtboog staat 

gepland, zijn er weinig vrije parkeerplaatsen meer te vinden.  

Gebiedsanalyse Kruisboog  

Sterktes Zwaktes 

 Duidelijke verkeerstructuur 

 Stedenbouwkundige opzet van het terrein 

 Fietsontsluiting en -bereikbaarheid 

 Veelzijdige functies 

 OV ontsluiting 

 Autobereikbaarheid 

 Beperkte ruimte voor parkeervoorziening 

Kansen Bedreigingen 

 Verdere uitbouw van het voorzieningenniveau 

waarbij ook verblijfsvoorzieningen in beeld komen 

 Financiering van maatschappelijke 

voorzieningen (dreiging van leegstand) 

 Oplopende parkeerdruk 

 

Stip op de horizon 

Het voorzieningengebied Kruisboog is een levendig gebied waar inwoners van Houten volop sporten 

en recreëren. Als voorzieningengebied vervult het terrein zijn functie in optima forma. Het gebied 

bruist van de activiteiten en is goed ontsloten voor haar gebruikers, waarvan meer dan de helft op de 

fiets komt. 

3.1.7 De Poel (Schonauwenseweg) 

Het gebied De Poel (Schonauwenseweg) is ongeveer 21 hectare (bruto) groot. De spoorlijn Utrecht-’s-

Hertogenbosch loopt door het gebied heen. Het gebied De Poel is ontstaan als gevolg van de tweede 

groeitaak van Houten; enkele bedrijven moesten worden uitgeplaatst. In het gebied zijn vier bedrijven 

gevestigd. Het betreft bedrijven met een hogere hinder categorie. Het gebied is bereikbaar voor 

autoverkeer. Er loopt tevens een fietsroute langs het gebied, die onderdeel uitmaakt van de 

recreatieve route van Houten. Op het terrein ligt een archeologisch monument (late middeleeuwen). 

Dit beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse.  

Gebiedsanalyse De Poel 
Sterktes Zwaktes 

 Veel groen aanwezig 

 Ligging aan het water 

 Aanwezigheid van een loswal 

 Ontsluiting 

 Bereikbaarheid 

 Rommelig aanzien 

 Onduidelijk wat functie van terrein is 

Kansen Bedreigingen 

 Ontwikkeling tot bedrijfsterrein voor bedrijven met 

een zwaarder milieubelastend karakter 

 Aanleg zonnevelden op uitgeefbare kavels 

 Verdere verrommeling van het gebied 

 Verdwijnen loswal en daarmee toename 

vrachtverkeer over de weg 

 
Stip op de horizon 

De Poel is een terrein met een zeer duurzaam karakter. De circulaire economie is hier zichtbaar. 

Naast herbruikbare grondstoffen van sloopafval, zijn zonnevelden aangelegd voor de opwekking van 

duurzame energie.  
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3.2 Programma Werk- en Voorzieningengebieden  
In bijlage 10 is de projectenkaart opgenomen. Hierop zijn de projecten uit het Programma Ruimte op 

de kaart weergegeven. 

3.2.1 Wonen in de Werk- en Voorzieningengebieden 

Wonen 

Incidenteel worden woon-initiatieven gerealiseerd. 

3.2.2 Werken in de Werk- Voorzieningengebieden 

De Poel (Schonauwenseweg) 

Doordat het gebied De Poel een rommelig karakter en aanzien heeft vanwege de mix van uitersten en 

onduidelijkheid van functies, wordt er een visie op (de ontwikkeling van) dit gebied gevormd. 

 

Uitvoeringsagenda 27: Ontwikkelen van een visie op bedrijventerrein De Poel, mogelijk te combineren 

met de stedenbouwkundige verkenning. 

 

Uitgifte kavels 

De komende jaren werken we aan de uitgifte van beschikbare kavels. 

 

Doornkade 

De mogelijkheden voor de toekomst van de Doornkade worden onderzocht. De stedenbouwkundige 

verkenning kan hiervoor worden ingezet (zie ook Uitvoeringsagenda 19). 

3.2.3 Ontspannen in de Werk- en Voorzieningengebieden 

Op dit moment geen programma. 

3.2.4 Verplaatsen in de Houten Werk- en Voorzieningengebieden 

Bereikbaarheid en parkeren 

Goede bereikbaarheid van de werkgebieden is essentieel voor de vitaliteit van deze gebieden. Naast 

ontsluiting voor autoverkeer en Openbaar Vervoer is vooral de toenemende parkeerbehoefte een punt 

van zorg. Uitgangspunt is dat er geparkeerd wordt op het eigen terrein. Bij de eerste kavel uitgifte 

wordt daar een berekening voor gemaakt die sluitend is. Echter door de jaren heen veranderen de 

behoeftes door wijziging in bedrijfsvoering, groei, en wijziging van bedrijfsvestiging. De parkeersituatie 

raakt hiermee uit balans en daarmee neemt de druk op de openbare ruimte toe. Het is belangrijk om 

de parkeerbehoefte op de werkgebieden te monitoren en in samenspraak met de bedrijven naar 

oplossingen te zoeken bij voorkomende disbalans. 

3.2.5 Duurzaam Werk- en Voorzieningengebieden 

Op dit moment geen programma. 



66 
 

4. Gebiedsfactsheet Eiland van Schalkwijk 
 

Ten zuiden van de kern Houten en vrijwel geheel omsloten door het 

Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal ligt het groene en open 

gebied Eiland van Schalkwijk (zie hieronder). Het Eiland van Schalkwijk is 

een overwegend land- en tuinbouwgebied met een sterk groeiende 

recreatieve sector. Het Eiland kent twee kleine kernen: Schalkwijk en Tull en 

’t Waal. Het gebied vormt een groene long middenin het verstedelijkt gebied 

van de Randstad. Over het eiland loopt een gave lintstructuur met 

boerderijen, woonhuizen, (kleinschalige) bedrijvigheid en lokale 

voorzieningen. Deze mix van functies hoort bij de dorpscultuur en –identiteit in de beide kernen. Net 

als de sterke sociale cohesie en het actieve verenigingsleven. Met de rivier de Lek en de 

uiterwaarden, de aanwezigheid van diverse forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie (en als parel de 

Stelling van Honswijk), de oude boomgaarden en polders is het een prachtig groen eiland met mooie 

natuur en toenemende recreatieve mogelijkheden. Voor het gebied is in 2011 een richtinggevende 

Structuurvisie opgesteld. 

 

Het Eiland van Schalkwijk bestaat grofweg uit de volgende deelgebieden: 

 Kernen Schalkwijk en Tull en ‘t Waal 

 Buitengebied Eiland van Schalkwijk 
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4.1 Demografische kenmerken 
De komende jaren stijgt het inwonersaantal in Tull en ’t Waal en omgeving tot ongeveer 770 inwoners 

in 2020. Daarna neemt weer af tot ongeveer 730 inwoners in 2036. De groep 65 jaar en ouder stijgt 

minder dan gemeentelijk gezien. Tegelijkertijd stijgt het aantal 80 plussers sterker dan gemiddeld 

genomen over heel Houten.  

 

De Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) biedt de mogelijkheid voor het bouwen van 

250 woningen buiten de rode contouren. De bevolkingsprognose gaat uit van een bevolkingstoename 

door de toevoeging van 250 woningen naar 2541 mensen in 2036 (Pronexus). Het aandeel van de 0 

tot en met 17 jarigen daalt minder dan gemeentebreed gezien. Het aandeel van de groep van 65 jaar 

en ouder stijgt, maar minder dan de groei in de totale gemeente. De ontwikkeling van de groep van 80 

jaar en ouder is vergelijkbaar met de gemeentelijke ontwikkeling.  

 

Demografische prognose kern en buitengebied Tull en ‘t Waal 

 2016 2036 

Inwoners 679 733 

Aandeel -17 18,4% 17,0% 

Aandeel 65+ 21,8% 33,4% 

Aandeel 80+ 2,9% 7,9% 

Woningbezetting 2,55 2,38 

 

Demografische prognose kern en buitengebied Schalkwijk 

 2016 2036 

Inwoners 1939 2541 

Aandeel -17 23,2% 20,3% 

Aandeel 65+ 17,7% 28,3% 

Aandeel 80+ 3,5% 7,3% 

Woningbezetting 2,50 2,34 

4.2 Analyse subgebieden Eiland van Schalkwijk 

4.2.1 Kernen Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

Beide kernen op het Eiland van Schalkwijk kenmerken zich door lintbebouwing. Deze linten maken het 

contrast tussen bebouwing en het achterliggende landschap scherp zichtbaar. Beide kernen vonden 

hun oorsprong in de Middeleeuwen. In de Structuurvisie (2011) worden Tull en t’ Waal en Schalkwijk 

als volgt omschreven: 

 

Mogelijk bestond er in de tiende eeuw al een bewonerskern in Tull. Vanaf de hoger gelegen oeverwal is men in 

de elfde eeuw begonnen de meer lager gelegen gronden te ontginnen zowel in noordelijke als in meer westelijke 

richting, waar later de kern ’t Waal zou ontstaan. Na aanleg van de Lekdijk en het graven van de achterwetering 

in de twaalfde eeuw werden de bestaande kavels tot aan deze achterwetering verlengd.  

 

De naam Schalkwijk betekent ‘woonplaats van een dienaar’. In de elfde eeuw na Christus gaf de Utrechtse 

bisschop een stuk grond weg aan zijn dienstadel. Zij kregen de regeermacht en rechtspraak over dit gebied en 

noemden zich in 1126 Van Schalkwijk. De kern Schalkwijk kenmerkt zich door tweezijdige ontginning: aan 

weerszijden van De Wetering werd ontgonnen en boerderijen gebouwd.  

 

Gebiedsanalyse Kernen Schalkwijk en Tull en ‘t Waal 

Sterktes Zwaktes 

 De landbouw is een belangrijke economische 

drager van het gebied en ook de drager van het 

landschap  

 Sociale cohesie en actief verenigingsleven 

 Ondernemende bewoners 

 Recreanten uit de stadsregio Utrecht weten 

het gebied nog beperkt te vinden 

 Beperkte (auto) bereikbaarheid 
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 Centrale ligging in Nederland 

 Ruimte en rust in een stedelijke omgeving 

 Schalkwijk biedt rustplaats/horeca voor recreanten 

in gebied  

Kansen Bedreigingen 

 Woningbouwontwikkeling in Schalkwijk 

 Aantal boeren dat door wil 

 Projectontwikkelaars en woningcorporaties 

bewegen 

 Ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector 

 Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve sector en 

toerisme 

 Grondposities projectontwikkelaars 

 Toename verkeer Eiland van Schalkwijk 

kan leiden tot overlast en onveilige 

situaties in kernen 

 

Stip op de horizon kernen. 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn vitale kernen. Lokale ondernemers fungeren als hoekstenen van de 

samenleving en er zijn volop activiteiten in de buurtcentra. Er vindt een duurzame gebiedsontwikkeling 

plaats met behoud van het landelijke karakter en openheid van het gebied. In de kernen is er 

daarnaast ruimte voor ondernemerschap, water en recreatie. Beide kernen zijn goed bereikbaar. 

4.2.2 Buitengebied Eiland van Schalkwijk 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de recreatieplas bij Tull en ’t Waal en de vele agrarische gronden 

kenmerken het buitengebied op het Eiland. Het meest beeldbepalende element op het Eiland van 

Schalkwijk is de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Honswijk vormt met het inundatiekanaal, de 

Gedekte Gemeenschapsweg, de inundatievelden (polder Blokhoven), schootsvelden en diverse 

andere forten en kazematten een bijzonder ensemble dat optimaal verweven is met het bestaande 

landschap van het Eiland van Schalkwijk: de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). 

(Inter)nationaal gezien heeft de NHW een grote cultuurhistorische waarde. De open schootsvelden 

hebben hun openheid behouden, en de gaafheid van de verdedigingswerken op het Eiland maken het 

gebied uniek.  

 

Gebiedsanalyse Buitengebied Eiland van Schalkwijk 

Sterktes Zwaktes 

 Centrale ligging in Nederland 

 Ruimte en rust in een stedelijke omgeving 

 Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

 Ondernemende bewoners 

 Sterke agrarische sector: fruitteelt en veehouderij 

 Recreanten uit de stadsregio Utrecht weten 

het gebied nog beperkt te vinden 

 Beperkte (auto) bereikbaarheid 

Kansen Bedreigingen 

 Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve sector en 

toerisme door ondernemers uit het gebied 

 Ontwikkelingsmogelijkheden op diverse forten van 

Nieuwe Hollandse Waterlinie voor (lokale) 

ondernemers (o.a. Fort Honswijk, Werk aan de 

Waalse Wetering). 

 Cultuurhistorie en natuurwaarde NHW kans voor 

recreatieve ontwikkeling 

 Dijkverzwaring 

 UNESCO nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 Aantal boeren dat door wil 

 Projectontwikkelaars en woningcorporaties 

bewegen 

 Ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector 

 Toename verkeer Eiland van Schalkwijk 

kan leiden tot overlast en onveilige 

situaties o.a. in kernen 

 Grondposities projectontwikkelaars 
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Stip op de horizon 

Het Eiland van Schalkwijk heeft zich ontpopt tot een ideale plek om te vertoeven als recreant of toerist. 

De rijke cultuurhistorie en grote natuurwaarden (landschap, stilte) trekken jaarlijks veel bekijks, de 

lokale gemeenschap profiteert hiervan door middel van lokaal ondernemerschap en de aanwezigheid 

van activiteiten. Er is een vitale agrarische sector op het Eiland van Schalkwijk, die zichzelf heeft 

verbreed en verduurzaamd. 

4.3 Programma Eiland van Schalkwijk 

In bijlage 10 is de projectenkaart opgenomen. Hierop zijn de projecten uit het Programma Ruimte op 

de kaart weergegeven. 

 

Om de beweging, die op het Eiland van Schalkwijk op gang is gekomen, vast te houden en te 

versterken willen we in gesprek blijven met het gebied. Dit doen we door: 

 Organiseren van de zogenoemde stamtafel. In de stamtafel zitten ondernemers en bewoners 

die koploper of kartrekker zijn voor de thema’s die spelen in het gebied. Gezamenlijk werken 

zij aan een gebiedsagenda die moet resulteren in een aantal concrete projecten die echt 

worden gedragen door het gebied. De gemeente organiseert de stamtafel en faciliteert de 

concrete initiatieven die er uit voort komen. 

 In gesprek te blijven met de diverse belangenorganisaties in het gebied. Dit zijn de Stichting 

Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk en de 

Milieuwerkgroep Houten. Het college zal periodiek met deze groepen in gesprek gaan om 

goed op de hoogte te blijven van de vragen die spelen in het gebied en hier adequaat om te 

kunnen reageren. 

Naast dit algemene uitgangspunt voor het Eiland van Schalkwijk werken we de komende jaren aan 

het volgende gebiedsprogramma: 

4.3.1 Wonen op het Eiland van Schalkwijk 

Wonen 

In de periode tot 2025 bestaat er op het eiland de mogelijkheid voor 250 extra woningen (Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028) buiten de rode contouren. De praktijk wijst uit dat er voorlopig 

vooral op zeer kleine schaal nieuwe woningen worden gebouwd. Recentelijk zijn er twee 

woningbouwbehoeftenonderzoeken uitgevoerd door Companen (2011) en Rigo (2015). Momenteel 

wordt er gewerkt aan een update op beide onderzoeken. Het onderzoek is gericht op de leefbaarheid 

van beide kernen door te bouwen voor senioren en jonge gezinnen/starters, maar kijkt ook vanuit de 

regionale woningbehoefte. 

 

De komende tijd worden 124 woningen op het Eiland van Schalkwijk gerealiseerd (midden en harde 

plannen, zie deel A paragraaf 2.3.4 voor een toelichting van de definities). Voor de langere termijn 

komt het bouwen van 250 woningen buiten de rode contouren in beeld. Dit is een middel en geen doel 

om met name agrarische- en bedrijfstransformaties te realiseren. Deze bouwmogelijkheid wordt 

ingezet volgend op initiatieven vanuit de samenleving die passen binnen het beleid. Dit gaat om 

steeds kleine aantallen over een groot aantal jaren en afhankelijk van het initiatief wat wordt 

ingediend. 

 

Programma woningen Eiland van Schalkwijk 

Schalkwijk 82 

Tull en ’t Waal 42 

Totaal 124 
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Woningbouwlocaties 

 De Wiese/De Groes 

 Het Gebouw 

 Tull en ’t Waal 

 

Maatschappelijke Voorzieningen 

In afwachting op de visie op Maatschappelijke Voorzieningen is het nog niet mogelijk om op 

gebiedsniveau concrete uitspraken te doen over de gewenste richting (zie ook Uitvoeringsagenda 2). 

4.3.2 Werken op het Eiland van Schalkwijk 

Agrarische structuurversterking 

De gemeente geeft blijvend aandacht aan mogelijkheden om de agrarische structuur op het Eiland 

van Schalkwijk te versterken. Dit doen wij voornamelijk door initiatieven van agrariërs te faciliteren 

wanneer deze bijdragen aan: 

 Versterking van de agrarische structuur van het gebied; 

 Verduurzaming van de sector; 

 Sectorale doelstellingen uit de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (recreatie, landschap, 

water e.d.). 

Als er bijvoorbeeld bredere vragen vanuit de sector bij ons worden neergelegd, die een integrale 

aanpak in een specifiek deelgebied betreffen, dan zullen wij dit faciliteren.  

4.3.3 Ontspannen op het Eiland van Schalkwijk 

Recreatie algemeen 

In de komende periode is veel aandacht voor versterking van de recreatieve waarde van het Eiland 

van Schalkwijk. We zetten hierbij wel in op verschillende rollen, zoals het faciliteren, regisseren en 

deelnemen aan kansrijke ontwikkelingen: 

 Er wordt een beknopte recreatievisie voor het Eiland van Schalkwijk te ontwikkeld (zie ook 

Uitvoeringsagenda 19). Bij het beoordelen van initiatieven zijn de ambities uit de 

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (2011) leidend. Er is behoefte aan een denkbeeld over de 

recreatieve ontwikkelingen (in samenhang) en een actueel kader van dit onderwerp; 

 We benutten kansen voor versterken van het recreatieve routenetwerk voor wandelen, fietsen 

en kanoën. Voor versterking van de fietsroutes sluiten we aan bij het bestaande 

fietsknooppuntensysteem. Nieuwe wandelmogelijkheden laten we aansluiten bij het 

wandelknooppuntennetwerk dat voor de Kromme Rijn momenteel wordt voorbereid door 

Recreatie Midden-Nederland. Als zich concrete kansen voordoen, bepalen we per geval of de 

gemeente of een andere organisatie trekker wordt; 

 We faciliteren initiatieven van ondernemers die bijdragen aan het versterken van de 

recreatieve waarde van het Eiland van Schalkwijk. Dit biedt kansen aan nieuwe economische 

dragers zoals verblijfsrecreatie en creëert arbeidsplaatsen; 

 We gaan sterker inzetten op de promotie van het Eiland van Schalkwijk als recreatiegebied 

voor de eigen inwoners en recreanten uit de regio (stadsregio Utrecht, Nieuwegein en Wijk bij 

Duurstede). Hierin werken we nauw samen met de onlangs door ondernemers opgerichte 

stichting Promotie Eiland van Schalkwijk en de VVV Kromme Rijnstreek. 

 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie blijft een belangrijke speerpunt. Naast concrete 

projecten op verschillende locaties zal de inzet van de gemeente vooral gericht zijn op: 

 Stimuleren van initiatieven van bewoners en ondernemers ter vergroting van de 

beleefbaarheid en bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
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 Faciliteren van de herontwikkeling van Werk aan de Waalse Wetering door Staatsbosbeheer. 

 

Recreatieve ontwikkeling Tull en ’t Waal 

Recreatieschap de Stichtse Groenlanden is al enkele jaren bezig met plannen voor ontwikkeling van 

de bestaande recreatieterreinen langs de Lek bij Tull en ’t Waal. Het recreatieschap wil deze plek 

ontwikkelen tot een recreatief knooppunt met een aantrekkelijk en eigentijds aanbod voor recreanten 

uit de regio. Doelstellingen van het recreatieschap zijn: 

 Verbeteren van het recreatief aanbod, passend bij de huidige tijd en de belangrijkste 

doelgroepen; 

 Breder gebruik van de terreinen door de seizoenen heen; 

 Toekomstbestendig maken van de exploitatie (50% dekking). 

 

De gemeente hecht groot belang aan deze ontwikkeling en werkt actief mee om realisatie mogelijk te 

maken. Uitgangspunten van de gemeente daarbij zijn: 

 De bereikbaarheid van het eiland; 

 De leefbaarheid: aandacht voor overlast van geluid en verkeer; 

 Aansluiting op gebiedskwaliteiten en de (recreatieve) kansen en ontwikkelingen op het Eiland 

van Schalkwijk; 

 Duurzaamheidsambities van de gemeente; 

 Behoud en zo mogelijk versterking van de natuurwaarden. 

 

Het recreatieschap heeft na een intensief participatietraject een concept gebiedsprogramma 

opgesteld. Medio 2017 wordt aan het bestuur gevraagd een planologische procedure te starten voor 

de verdere ontwikkeling van dit gebiedsprogramma.  

 

Fort Honswijk 

Eind 2016 is de gemeente eigenaar geworden van Fort Honswijk. Vanuit dit eigenaarschap gaan we 

aan de slag om de transformatie van Fort Honswijk tot een icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

mogelijk te maken: 

 In 2017 zetten we ons in om het fort publiek toegankelijk en beleefbaar te maken. In de jaren 

erna gaan we dit verder versterken; 

 In nauwe samenwerking met marktpartijen gaan we in de komende jaren diverse, al dan niet 

tijdelijke, functies op het fort een plek geven met als doel om binnen vijf jaar te komen tot 

een dekkende exploitatie. 

 

NHW projecten 

We werken in 2017 aan de afronding van diverse projecten die zijn opgestart vanuit het voormalige 

programma Linieland: 

 Herontwikkeling van Lunet aan de Snel in samenwerking met de Stiching Lunet aan de Snel;  

 Realisatie van een parkeerplaats langs de Lekdijk voor bezoekers van Lunet aan de Snel en 

Fort Honswijk; 

 Realiseren van een kanoroute door de polder Blokhoven waarna een mooi kanorondje in het 

gebied mogelijk is; 

 In samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden realiseren we een 

waterberging in de polder Blokhoven. Deze waterplas wordt recreatief ingericht als 

“inundatieveld” waardoor bezoekers op bijzondere wijze de waterlinie kunnen beleven; 

 Afronden van de reconstructie van de Gedekte Gemeenschapsweg door aanplant van 

nieuwe bomen, aanleg van enkele kleine landschapselementen en herstel van de verharding 



72 
 

van het fietspad. Aansluitend wordt het fietspad opgenomen in het regionale 

fietsknooppuntennetwerk. 

4.3.4 Verplaatsen op het Eiland van Schalkwijk 

Integrale mobiliteitsvisie 

De ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk hebben invloed op de mobiliteit van het Eiland. Het 

huidige wegennet is hiervoor niet toereikend. In het eerste halfjaar van 2017 stelt de gemeente een 

integrale Mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk voor de komende 10 jaar op. Dit project kent 

de volgende doelstellingen:  

1. Het mogelijk maken van toekomstige ontwikkelingen op het eiland door uitvoering van de in 

de visie beschreven maatregelen; 

2. Het verkrijgen van een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen; 

3. Het meekoppelen van infrastructurele verbeteringen op het eiland aan de toekomstige 

verzwaring van de Lekdijk indien dat haalbaar blijkt; 

4. Het bereiken van overeenstemming met belanghebbenden op het eiland over het 

mobiliteitsvraagstuk op het Eiland van Schalkwijk.  

5. Het bevorderen van het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen als alternatief 

vervoersmiddel. 

Via een intensief participatietraject worden bewoners en andere belanghebbenden gestimuleerd actief 

mee te denken over deze visie. Het is nadrukkelijk de bedoeling om naast mogelijke infrastructurele 

maatregelen ook in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit, zoals elektrisch vervoer of vervoer 

over water. 

 

Uitvoeringsagenda 28: Uitwerken van de relevante consequenties uit de integrale mobiliteitsvisie voor 

het Eiland van Schalkwijk bij de eerstvolgende herijking van het Programma Ruimte. 

 

Fietsverbinding Vianen – Eiland van Schalkwijk/Nieuwegein 

In het kader van de verbreding van de A27 wordt onderzoek gedaan naar de realisatie van een 

fietsverbinding tussen Vianen – Eiland van Schalkwijk/Nieuwegein in de vorm van een fietsbrug 

parallel 

4.3.5 Duurzaam Eiland van Schalkwijk 

Energie 

Voor het thema energie doen we het volgende: 

 Bij alle initiatieven in het gebied is er aandacht voor duurzaamheid en inzet van duurzame 

energie in het bijzonder; 

 Zonnevelden: we willen initiatiefnemers en omwonenden duidelijkheid geven over de 

voorwaarden waaronder zonnevelden in Houten gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe stellen 

we medio 2017 een memo van uitgangspunten op alsook een uitnodigingsprospectus (zie 

Uitvoeringsagenda 21).  
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5. Gebiedsfactsheet Buitengebied Kromme Rijn  

 
Houten is van oudsher een agrarische gemeente en zij beschikt over een 

groot en afwisselend Buitengebied, dat deels ten zuiden van het 

Amsterdam-Rijnkanaal is gelegen (Eiland van Schalkwijk) en deels ten 

noorden daarvan. Aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kern Houten 

bevindt zich het Kromme Rijngebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn de 

vele boomgaarden, erf- en laanbeplantingen, met tevens belangrijke 

natuurwaarden. Het gebied heeft een belangrijke functie als agrarisch 

gebied, voornamelijk in de fruitteelt. Met de uitgroei van Houten als 

woongebied is ook de behoefte aan recreëren en dus recreatiegebieden ontstaan. In het Buitengebied 

Kromme Rijn zijn de gebieden Laagraven-Oost en het bos Nieuw-Wulven als zodanig aangemerkt en 

deels ook al aangelegd en in gebruik. Daarnaast loopt ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie door het 

gebied (Fort ’t Hemeltje). Tot slot bevinden zich in dit gebied de zogenaamde kernrandzones, 

overgangsgebieden tussen het stedelijk en landelijk gebied.  

 

Het Buitengebied Kromme Rijn hebben wij ingedeeld in de volgende deelgebieden: 

 Gebied ten oosten van spoorlijn (’t Goy e.o. en bos Nieuw Wulven) 

 Laagraven (gebied ten westen van de A27) 

 Kernrandzones ten noorden en zuiden van Houten 
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5.1 Demografische kenmerken 
In en rondom ’t Goy schommelt het aantal inwoners in de prognoseperiode (tot 2036) tussen de 550 

en 600. Met name het aantal jongeren neemt procentueel af, meer dan het gemeentelijk gemiddelde. 

De groep van 65 jaar en ouder groeit minder hard dan gemeentelijk gezien, in tegenstelling tot de 

groep van 80 jaar en ouder.  

 

Demografische prognose ‘t Goy 

 2016 2025 

Inwoners 615 574 

Aandeel 65+ 21,0% 33,0% 

Aandeel 80+ 2,4% 8,4% 

Aandeel -17 21,5% 17,1% 

Woningbezetting 2,51 2,34 

 

5.2 Analyse subgebieden Buitengebied Kromme Rijn 

5.2.1 Oostkant  

Binnen de contouren van dit deelgebied zijn het buitengebied van ’t Goy met daarbinnen de twee 

kleine bebouwingskernen van 't Goy en landgoed Wickenburg gelegen en tevens het bos Nieuw 

Wulven.  

 

Gebiedsanalyse Oostkant 

Sterktes Zwaktes 

 De fruitsector is een belangrijke economische 

en landschappelijke drager van het gebied  

 Centrale ligging in Nederland  

 Bijzondere ruimtelijke kwaliteiten op het gebied 

van landschap, cultuurhistorie en recreatie nabij 

een stedelijke omgeving  

 Door differentiatie heeft het gebied geen 

duidelijk profiel 

 Recreanten uit de stadsregio Utrecht weten 

het gebied beperkt te vinden 

 Ontsluiting op het regionaal en lokaal 

wegennet 

 

Kansen Bedreigingen 

 Ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische 

sector 

 Ruimte voor duurzame ontwikkelingen 

 Woningbouwontwikkeling in ’t Goy 

 Omzetten van agrarische bedrijfsbebouwing 

naar nieuwe functies  

 Gebied leent zich prima voor het geven van 

een impuls aan het speelbos 

 Relatie fruitsector/omwonenden staat onder 

druk (spuitzoneproblematiek) 

 Afname voorzieningenniveau in ’t Goy 

 Financiële haalbaarheid van 

woningbouwontwikkeling in/nabij kern ‘t Goy 

 Intensivering van niet-agrarische bedrijven in 

relatie tot verkeersveiligheid Financiering en 

draagvlak voor de extra verkeersontsluiting 

t.b.v. bos Nieuw Wulven op de Rondweg 

 

Stip op de horizon 

De agrarische sector heeft ruimte voor ontwikkeling en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

Daarnaast vinden er kleinschalige (woningbouw)ontwikkelingen plaats die bijdragen aan een vitaal en 

(be)leefbaar buitengebied. Deze zijn ingepast in samenhang met landschap, natuur, duurzaamheid 

(bijvoorbeeld zonnevelden), inwoners en bedrijven. Het speelbos in Nieuw Wulven heeft een 

opwaardering in gebruik gekregen door onder andere een kleinschalige horecavoorziening en het 

speelbos is goed ontsloten voor zowel auto’s als fietsers/voetgangers.  

5.2.2 Laagraven 

Het gebied Laagraven wordt begrensd door de Laagravenseweg, de rijkswegen A12 en A27 en het 

Amsterdam-Rijnkanaal. In het gebied liggen kasteel Heemstede (in particulier eigendom), delen van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een golfbaan. Ook bevindt zich hier recreatieterrein Down Under, 
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dat specifiek gericht is op watersport. Verder is sprake van een hoogspanningsleiding, die door de 

polder Oud-Wulven en Laagraven loopt. De masten en leidingen zijn beeldbepalend in dit open 

weidegebied. Laagraven is zowel gelegen op grondgebied van Houten als Nieuwegein. In 

samenwerking tussen beide gemeenten is voor het gebied Laagraven Oost een integrale 

landschapsvisie opgesteld (2011), waarbij het gebied is aangemerkt als stedelijk landschapspark. Het 

gebied Laagraven Oost is onderdeel van een groter gebied, de A12-zone. In het vastgestelde 

verstedelijkingsperspectief A12 Centraal is de A12 zone aangemerkt als een regionale strategische 

reservelocatie voor de stedelijke ontwikkeling van de regio Utrecht (aan weerszijden van de A12 

tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten) (2011). De landschapsvisie is hierbij ingebracht als 

kwalitatieve bouwsteen voor het de ontwikkeling van dit deelgebied.  

 

Gebiedsanalyse Laagraven  

Sterktes Zwaktes 

 Ligging rondom stedelijk gebied 

 Kasteel Heemstede en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie geven het gebied bijzondere ruimtelijke 

kwaliteiten op het gebied van landschap en 

cultuurhistorie 

 Onvoldoende bekendheid van het gebied 

 Geïsoleerde ligging (gebied is omgeven 

door zware infrastructuur en omringd door 

bedrijvigheid) 

 Aanwezigheid van hoogspanningsleidingen 

en masten 

 Gebrek aan aantrekkelijke routes voor 

langzaam verkeer 

Kansen Bedreigingen 

 Plangebied leent zich prima voor 

landschapsontwikkeling (stedelijk landschapspark 

en recreatief uitloopgebied) 

 Op lange termijn regionale strategische 

reservelocatie voor verdere stedelijke ontwikkeling 

regio Utrecht (aan weerszijden van de A12 tussen 

knooppunt Oudenrijn en Lunetten)  

 Financiering van verbindingen  

 Weerstand van omwonenden tegen nieuwe 

functies of intensivering ervan 

 Hogedruk gasleiding met risicocontour aan 

noordzijde van het gebied 

 

Stip op de horizon 

Laagraven is een divers en aantrekkelijk recreatiegebied van regionale betekenis met een goede 

ontsluiting en wandel- en fietsverbindingsroutes. Daarnaast zorgt een verbeterde infrastructuur voor 

een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Er is een start gemaakt met de transformatie naar 

een stedelijke toplocatie met een multifunctioneel hoogstedelijk woonwerkmilieu en uitzonderlijke 

groenkwaliteiten. 

5.2.3 Kernrandzones  

Kernrandzones zijn de randen van steden en dorpen en ze vormen de overgang van stedelijk naar 

landelijk gebied. We onderscheiden in het Buitengebied Kromme Rijn twee kernrandzones, een aan 

de noordzijde van Houten (nabij de Utrechtseweg) en een aan de zuidwestzijde (tussen de 

Houtensewetering en Amsterdam-Rijnkanaal). In de noordelijke kernrandzone is sprake van een mix 

aan functies zoals agrarische bedrijvigheid, een kassenbedrijf, voetbalvelden, een begraafplaats en 

educatieve- en ontmoetingsruimte. Een belangrijk onderdeel van deze kernrandzone vormt het gebied 

rondom Fort ’t Hemeltje dat behoort tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Unesco-bescherming 

krijgt. Ook in de andere zone ten westen van Houten zijn verschillende functies aanwezig zoals het 

historisch bebouwingslint van de Houtensewetering, maar ook de drie windmolens, een dierenpension 

en biezenvelden.  

 

Gebiedsanalyse Kernrandzones  

Sterktes Zwaktes 

 Ligging aan de rand van een kern   Door differentiatie heeft het gebied geen 

duidelijk profiel, een lage verblijfskwaliteit 

en oogt het rommelig 
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 Ontsluiting op het regionaal en lokaal 

wegennet 

Kansen Bedreigingen 

 Plangebied leent zich prima voor niet-agrarische 

functies met groot ruimtebeslag, en waarvoor 

ligging nabij stedelijk gebied gewenst of 

aantrekkelijk is 

 Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en 

bruikbaarheid van de zone (via het opstellen van 

een kernrandzonevisie met duidelijke kaders) 

 Weerstand van omwonenden tegen nieuwe 

functies of intensivering ervan 

 

 

Stip op de horizon 

De kernrandzones van Houten kennen een hoogwaardige mix aan kwaliteiten. Voor het gebied is een 

visie opgesteld die de kwaliteiten van de zones en mogelijkheden voor ontwikkeling binnen opgestelde 

kaders en uitgangspunten beschrijft.  

5.3 Programma Buitengebied Kromme Rijn 
In bijlage 10 is de projectenkaart opgenomen. Hierop zijn de projecten uit het Programma Ruimte op 

de kaart weergegeven. 

Gebruik buitengebied en randvoorwaarden bij initiatieven 

Het buitengebied is voor een groot deel ingericht en in gebruik als agrarisch gebied (veelal fruitteelt). 

De landbouw is een belangrijker drager van het agrarische cultuurlandschap en er bestaan daarvoor 

ook uitbreidingsmogelijkheden, zij het tot op beperkte hoogte. Er komen steeds meer agrarische 

bedrijfslocaties vrij en ten behoeve van de vitaliteit en het behouden van ondernemerschap zijn er 

diverse vervolgfuncties mogelijk (waaronder woningbouw), mits dit proportioneel is. Dit geldt in 

mindere mate ook voor niet-agrarische bedrijvigheid, die vrijkomt. Randvoorwaarde voor een nieuwe 

functie is dat de huidige hoge landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied behouden 

blijft. Bij de afweging tot het al dan niet verlenen van medewerking zullen de gemeentelijke ambities 

(o.a. duurzaamheid) meer en meer een rol spelen. De eerste stap is daarvoor gezet in de 

omgevingsvisie Kromme Rijn. 

5.3.1 Wonen in het Buitengebied Kromme Rijn 

Wonen 

Extra woningbouw in het buitengebied (anders dan via maatwerkprocedures als bedoeld in de 

hiervoor aangehaalde omgevingsvisie) behoort in principe niet tot de mogelijkheden. Een uitzondering 

hierop vormt de ontwikkeling van ca. 30 woningen in/aan de kern ’t Goy (Tuurdijk). Dit is voor de 

vitaliteit van de kern ’t Goy van belang en uit onderzoek (Companen, 2016) blijkt hieraan ook behoefte 

te bestaan. Voorwaarde bij deze ontwikkeling is dat het bouwen buiten de rode contouren alleen in 

combinatie met een binnenstedelijke herontwikkeling geschiedt.  

 

Een voorzichtige prognose is dat er in de komende 10 jaar 10 woningen extra gebouwd kunnen 

worden op basis van de regeling in de omgevingsvisie. In totaal wordt rekening gehouden met een 

toename van 40 woningen (midden en zacht, zie deel A paragraaf 2.3.4 voor een toelichting van de 

definities). 

 

Woningbouwprogramma Buitengebied Kromme Rijn 

Tuurdijk (’t Goy) 30 

Totaal 30 

 

Woningbouwlocatie (hardheid: midden) 

 Tuurdijk (’t Goy) 
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Maatschappelijke Voorzieningen 

In afwachting op de visie op Maatschappelijke Voorzieningen is het nog niet mogelijk om op 

gebiedsniveau concrete uitspraken te doen over de gewenste richting (zie ook Uitvoeringsagenda 2). 

5.3.2 Werken in Buitengebied Kromme Rijn 

Bedrijvigheid 

Zoals hiervoor is aangegeven is het buitengebied voor een groot deel ingericht en in gebruik als 

agrarisch gebied (veelal fruitteelt). In gedeconcentreerde vorm zijn ook niet-agrarische bedrijven 

gevestigd. Deze hebben in veel gevallen een grote maatschappelijke en economische waarde voor 

het buitengebied (zie Visie verplaatsing niet-agrarische bedrijven binnen het buitengebied, 2014). Het 

betreft bedrijvigheid die hier van oudsher is gevestigd. Er is echter bedrijvigheid die beter past op een 

bedrijventerrein. De komende periode wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor verplaatsing zijn.  

 

Uitvoeringsagenda 29: Onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsing bedrijvigheid 

buitengebied naar bedrijventerrein. 

5.3.3 Ontspannen in het Buitengebied Kromme Rijn 

Verruimen recreatieve voorzieningen 

In het Buitengebied is ruimte voor natuur en recreatieve voorzieningen. De binnenstedelijke opgave 

vraagt immers om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied. In verband daarmee zijn/worden in 

samenwerking met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden plannen ontwikkeld 

om de recreatieve voorzieningen te verruimen. Hieronder volgt daarvan een opsomming.  

 

Bos Nieuw Wulven 

Binnen (en als aanvulling op) het bestaande recreatiegebied wordt een horecavoorziening opgericht. 

Deze voorziening dient als voorbeeld voor de verduurzaming van de Kromme Rijnstreek met als 

specifieke aandachtsgebieden: circulaire economie, energieneutraliteit en social return.  

 

Recreatieve ontwikkeling Heemstede Noord 

Inrichting als bovenregionaal recreatiegebied van het stuk grond van ca. 20 ha gelegen ten zuiden van 

de Utrechtseweg en ten noorden van fietspad Lange Slag. Het is de bedoeling om in samenwerking 

met een te selecteren ondernemer tot een groen-recreatieve basisinrichting te komen en een deel van 

het gebied openbaar toegankelijk te maken. De ontsluiting is voorzien via de Utrechtseweg en er zijn 

direct aansluitend op de Utrechtseweg minimaal 75 parkeerplaatsen nodig.  

 

Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek 

In 2016 heeft de verkenning naar het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek (fase 1) plaatsgevonden. In 

deze fase is het ontwerp van het netwerk opgesteld en is onderzocht of het benodigde budget voor de 

aanleg en het beheer beschikbaar wordt gesteld door partijen. Het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek 

omvat onder meer het gehele buitengebied van gemeente Houten. Verwachting is dat in 2017 gestart 

kan worden met de aanleg. 

 

Uitvoeringsplan Laagraven  

In samenwerking tussen gemeenten Houten en Nieuwegein is voor het gebied Laagraven Oost een 

integrale landschapsvisie opgesteld, waarbij het gebied is aangemerkt als stedelijk landschapspark. 

Deze visie wordt door de Provincie Utrecht, Nieuwe Hollandse Waterlinie, gemeente Houten en 

Recreatie Midden-Nederland uitgewerkt tot een uitvoeringsplan om tot recreatieve invulling te komen. 

5.3.4 Verplaatsen in Buitengebied Kromme Rijn 

Binnen het Buitengebied Kromme Rijn staan voor de komende periode zowel fiets- als 

autoverbindingen op het programma. 
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Fietsverbindingen 

 Fietsverbinding Houten-Bunnik: Realisatie van een fietsverbinding (brug of tunnel A12) tussen 

Houten en Bunnik in het kader van het project Oostelijke Ontsluiting Houten Beusichemseweg 

(missing link 11 Fietsprioriteringsprogramma, dit is het deel binnen de bebouwde kom ’t Goy); 

 Oostrumsdijkje (missing link 20 Fietsprioriteringsprogramma); 

 Binnenweg (missing link 32 Fietsprioriteringsprogramma); 

 Heemsteedseweg (missing link 43 Fietsprioriteringsprogramma) (intergemeentelijk, met 

Nieuwegein). 

 

Autoverbindingen 

 Oostelijke Ontsluiting Houten A12 

 Verbreding A27/A12 Ring Utrecht 

 Verbreding A27 Houten - Hooipolder Verbreding A27 Houten – Hooipolder 

5.3.5 Duurzaam Buitengebied Kromme Rijn 

Energie 

Voor het thema energie doen we het volgende (dit is vergelijkbaar met het Eiland van Schalkwijk): 

 Bij alle initiatieven in het gebied is er aandacht voor duurzaamheid en inzet van duurzame 

energie in het bijzonder. 

 Zonnevelden: we willen initiatiefnemers en omwonenden duidelijkheid geven over de 

voorwaarden waaronder zonnevelden in Houten gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe stellen 

we medio 2017 een memo van uitgangspunten op en een uitnodigingsprospectus (zie 

Uitvoeringsagenda 21).  
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Bijlage 1 – Uitvoeringsagenda 

 
 
Proces: deel A 

1. Uitwerken van de relevante consequenties uit de Visie Maatschappelijke voorzieningen bij de 

eerstvolgende herijking van het Programma Ruimte (paragraaf 1.3.1). 

2. Uitwerken van de consequenties van de Ruimtelijk economische koers voor het Programma 

Ruimte (paragraaf 1.3.1). 

3. Nader invullen bepaling innovatieve concepten en werkwijze hiervoor bij ontwikkelingen op 

locatieniveau (paragraaf 1.3.2). 

4. Opstellen van een stedenbouwkundige verkenning (paragraaf 1.3.6). 

5. Resultaten van de stedenbouwkundige verkenning meenemen in de volgende herijking van het 

Programma Ruimte (paragraaf 1.3.6). 

6. Coachen van medewerkers bij vraaggericht werken (paragraaf 2.1). 

7. Consequenties van de verschillende selectiemethoden uitwerken met een juridisch adviesbureau 

(paragraaf 2.3.2). 

8. Vervolg van de Etalage uitwerken in relatie tot het Programma Ruimte (paragraaf 2.3.2). 

9. Bijhouden Dashboard Woningbouw (paragraaf 2.3.4). 

10. Opstellen en monitoren van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (paragraaf 2.5.1). 

11. Evaluatie format kostenverhaal en opstellen nota Kostenverhaal (paragraaf 2.5.2). 

12. Uitwerken en opzetten van een fonds sociale woningbouw en een gebiedsfonds Eiland van 

Schalkwijk (paragraaf 2.5.3). 

 

Ruimtelijk Kader: deel B 

13. Uitvoeren van de doelstellingen en uitgangspunten uit het Ruimtelijk Kader van het Programma 

Ruimte (Inleiding). 

14. Uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met de Provincie Utrecht om tot realisatie van 100 vrije 

sector huurwoningen in de prijsklasse € 711,- tot € 950 te komen (paragraaf 1.1). 

15. Ontwikkelen van een gemeentelijke werkwijze en standpunt (afwegingskader) over het al dan niet 

faciliteren van woon-zorginitiatieven (paragraaf 1.1). 

16. Onderzoek door de afdeling Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling naar de (ruimte)vraag in 

het kader van sterk stijgende aanvullende behoefte aan andere extramurale woonvormen voor 

kwetsbare doelgroepen en aan intramurale (verpleeg)zorg en woningen om langer zelfstandig te 

kunnen wonen (gelijkvloersheid) (paragraaf 1.1). 

17. Uitwerken van de relevante consequenties uit de Cultuurvisie bij de eerstvolgende herijking van 

het Programma Ruimte (paragraaf 1.2). 

18. Onderzoek door de afdeling Samenleving naar in hoeverre nieuwe banen/velden (sport) 

noodzakelijk zijn (paragraaf 1.2). 

19. Op termijn onderzoeken en mogelijk ontwikkelen van een visie op de herontwikkeling of 

herstructurering van de Doornkade, mogelijk te combineren met de stedenbouwkundige 

verkenning (paragraaf 2.2). 

20. Opstellen van een beknopte recreatievisie voor het Eiland van Schalkwijk (paragraaf 3.3). 

21. In 2017 uitwerken van een uitnodigingskader voor zonnevelden dat beoogt te stimuleren en te 

sturen naar locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd (paragraaf 5.1). 

22. Actualiseren van het beleidskader Oplaadpunten; dit kan later worden opgenomen in de 

actualisatie van de Nota Parkeernormen (paragraaf 5.4). 

 

Gebiedsfactsheets: deel C 

23. Uitvoeren van de programma’s in de Gebiedsfactsheets (Inleiding). 

24. Meenemen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit elke gebiedsanalyse bij 

ontwikkelingen in de deelgebieden (Inleiding). 
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25. Samen met vastgoedeigenaren (Altera en Viveste) en gebruikers ontwikkelen van de 

Kansenkaart Het Rond (paragraaf 1.3.3). 

26. Onderzoeken van de mogelijkheden voor herprogrammering nieuwbouw van bestaande plannen 

en afspraken woningtypen in Houten-Zuid (paragraf 2.3.1). 

27. Ontwikkelen van een visie op bedrijventerrein De Poel, mogelijk te combineren met de 

stedenbouwkundige verkenning (paragraaf 3.2.2). 

28. Uitwerken van de relevante consequenties uit de integrale mobiliteitsvisie voor het Eiland van 

Schalkwijk bij de eerstvolgende herijking van het Programma Ruimte (paragraaf 4.3.4). 

29. Onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsing bedrijvigheid buitengebied naar 

bedrijventerrein (paragraaf 5.3.2). 
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Bijlage 2 – Verkenningenchecklist 

 

 

Nr. Thema Te verkennen onderdelen Acties/voortgang

1 Eigendom/gebruik * bepalen grenzen en eventuele wijzigingsmogelijkheden

* wat is het huidige gebruik (gebouwen/grond)?

* zakelijke rechten en/of (contractuele) afspraken? (zoals 

pacht/voorkeursrecht/recht van overpad)

2 Huidige staat grond/gebouwen * fysieke belemmeringen?

* bodemkwaliteit? (bodemopbouw en milieukwaliteit)

* asbestsanering gebouwen?

3 Programma * welk programma is beoogd/gewenst?

* behoefte onderzoek (Ladder/MER)

  - woningen: doelgroepen; beleidsuitgangspunten (zoals 

aanpasbaar bouwen etc)

  - maatschappelijk: check bij Samenleving

  - recreatie/toerisme: passend in ambities?

  - economie/horeca: exploitatievergunning?

4 Planologische situatie * welke bestemming heeft het gebied?

* welke planologische procedure is nodig?

* toestemming provincie (rode contour)?

5 Cultuurhistorie * archeologische waarde?

* Unesco-gebied?

* monumentale gebouwen, watergangen/bruggen?

* waardevolle bomen/beplanting?

* inschakeling monumentencommissie?

6 Landschappelijke aspecten

Groenstructuren

* is sprake van natuurwaarde?

* zijn er te respecteren landschapslijnen/groenstructuren?

* ecologisch onderzoek vereist (flora/fauna)?

* overleg met Milieuwerkgroep Houten gewenst?

* normen voor groen/speelplekken 

7 Civieltechniek * benodigde kabels en leidingen (profielen) en 

nutsgebouwen

* aansluiting op riool (vetafscheiding) en openbare ruimte

* watertoets/waterhuishouding

* kwaliteitseisen BIOR (o.a. klimaatadaptatie)8 Stedenbouwkundige structuur

Beeldkwaliteit

* zijn er structuren te respecteren?

* beeldkwaliteitsplan?

9 Veiligheid en gezondheid * risicokaart provincie

* veiligheidszones (Externe Veiligheid)

* explosieven in bodem?

* brandkranen/bronnen?

* sociale veiligheid (politiekeurmerk/wijkcoördinator BOR)?

* trillingen?

* veiligheidsplan gedurende de uitvoering

* luchtkwaliteit

* dierenwelzijn

10 Milieu * milieucirkels/zones? (geluid/stank/bestrijdingsmiddelen)

* afvalbeleid (containeropstelplaatsen/ondergronds)

11 Duurzaamheid * afkoppeling/infiltratie  

* energie (nul op de meter)                                                                                                        

* behoefte scan elektrisch vervoer

12 Verkeer * ontsluiting en bereikbaarheid (huidige en nieuwe situatie)

* te verwachten verkeersbewegingen/overlast in omgeving?

* bereikbaarheid fietsers naar hoofdfietsverbinding

* vergunningen nodig (uitrit)?

* maatregelen nodig tijdens de bouw (bereikbaarheid 

hulpdiensten)?

13 Parkeren * parkeernormen (parkeerbehoefte onderzoeken, norm 

bestemmingsplan)

* ook fietsparkeren (binnen/buiten)

14 Exploitatie en management * wie doet wat wanneer (projectopdracht)

* wie betaalt wat

* anterieure overeenkomst

* planschaderegeling

* kostenverhaal (format)

15 Participatie en communicatie * door initiatiefnemer zelf te verzorgen

* belanghebbenden in vroeg stadium betrekken
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Bijlage 3 – Verslag Dag van de Ruimte 
 

 

De opbrengst van de gesprekken die wij deze dag met jullie hebben gevoerd, willen wij waar mogelijk 

gebruiken. Denk hierbij aan het meenemen als input voor de stedenbouwkundige verkenning die 

binnenkort zal worden opgestart, het opstellen van het programma Ruimte dat binnenkort zal worden 

afgerond alsook input voor het opstellen van toekomstig beleid. Hieronder volgen de highlights van de 

opbrengst per sessie. We realiseren ons dat deze opmerkingen gemaakt zijn door individuele 

personen die niet per definitie de mening van ‘alle inwoners van Houten’ vertegenwoordigen.  

 

Diversiteit in de wijk 

 Sluit aan bij initiatieven van bewoners zelf (ga uit van “willen” i.p.v. “moeten”) 

 Zorg voor minimale massa bij woonvormen voor kwetsbare groepen i.v.m. veiligheid 

 Mix op kleine schaal (huur/koop, bijzonder woonvorm etc.) 

 Spreiding over heel Houten: evenwicht in de stad, geen grijze wijken 

 Zorg voor ontmoetingen in de wijk (van buurtsuper tot gezamenlijke tuin) 

 Stimuleer kleinschalige experimenten: 

o Hofjes 

o Splitsing van woningen 

o Alternatieve woonvormen 

 

Het centrum 

 Het Rond is alleen voor de dagelijkse boodschappen. Wees daar tevreden mee en ga niet 

proberen om dat te veranderen 

 Maak het Rond compacter en zorg dat de randen verkleuren naar andere functies (kantoor, 

atelier, wonen etc.) 

 Richt de Vershof meer naar buiten 

 Rek de winkeltijden op, bijvoorbeeld elke dag tot 19 uur, want veel mensen werken overdag 

 Geef de gevels op Het Rond een facelift (schilderen?) 

 Trek meer speciale winkels aan, bijvoorbeeld winkels die gericht zijn op de vergrijzende markt 

 Richt kleinere units in die - ook qua huurniveau - toegankelijk zijn voor startende winkeliers 

 Bied ruimte voor tijdelijke invullingen zoals pop-up stores 

 Focus echt op het plein als het hart van het centrum, maak dat aantrekkelijker 

 Zorg voor meer sfeer en groen op het plein 

 Organiseer meer activiteiten 

 Richt het plein in als permanente ‘sportarena’ met daaromheen horeca en sport georiënteerde 

winkels (thematisering) 

 

Leegstaande kantoren 

 Zorg voor meer betaalbare koop- en middeldure huurwoningen: er mag meer aandacht zijn 

voor jongeren en minder financieel daadkrachtigen 

 Let bij het transformeren van een kantoorgebouw op de kwaliteit van de nieuwe woningen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de indeling van een woning en de buitenruimte. 

 Realiseer een ontmoetingsruimte voor jong en oud, die zijn er nu bijna niet meer. 

 

Voorzieningen 

 Zorg voor spreiding van voorzieningen over de wijken/kwadranten. Kleinschaligheid en 

nabijheid van voorzieningen zijn van belang, zodat ontmoeting mogelijk/makkelijker is. Hierbij 

is het ook van belang om eenzaamheid tegen te gaan.  
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 Realiseer decentraal wat decentraal kan. Echter sommige voorzieningen moeten 

vanzelfsprekend centraal blijven (bijv. bibliotheek en theater). Een winkelvoorziening als bijv. 

de Dikke Boom is daarom van belang 

 Voor mensen die nog kunnen fietsen/mobiel zijn, is Houten een ideale gemeente. Voor minder 

mobiele inwoners is dit minder het geval 

 Werk als gemeente samen met inwoners aan oplossingen; co-creatie 

 Zoek naar slimme(re) financieringsvormen om voorzieningen in stand te houden. Durf te 

experimenteren 

 Combineer huisvesting voor bijv. ouderen met andere leeftijdsgroepen (oud en jong samen 

onder één dak). Met verplichting voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie 

voor een lagere huur 

 Omwonenden moeten niet ontwikkelingen op slot kunnen gooien. Het algemeen belang moet 

altijd voorop staan en de gemeente mag/moet dit als uitgangspunt nemen. Bij besluitvorming 

organiseren dat ook voorstanders aanwezig zijn en niet alleen tegenstanders. 

 

Groener Houten 

Resultaten brainstorm stimuleren groene tuinen: 

 Regentonnen uitdelen aan inwoners 

 Facultatief: hulp organiseren met koppelen regenton aan regenpijp (bv. met hoveniers, 

tuincentra, vrijwilligers etc) 

 Meer/vaker informeren over waarom een groene tuin beter is (bijv. hitte-eilandeffect was 

nieuwe informatie) 

 Laat voorbeelden zien, bijv. een aantal basisontwerpen voor een groene onderhoudsvrije tuin 

 Organiseer hulptroepen voor senioren om hun groene tuin te onderhouden 

 Maak van Het Rond en Castellum een groen voorbeeld 

 Meer/vaker informeren over mogelijkheden/hulp die er nu al is, bv. Ons Fond, 

Duurzaamheidsfond, 

 Onderneem actie richting scholen voor groenere schoolpleinen (inspiratie, voorbeeld) 

 Kooikersplas uitbaggeren 

 Organiseer tuinactiviteiten, zoals het uitruilen van stekjes 

 Differentieer de rioolheffing/WOZ op basis van hoe groen je tuin is 

 Richt je ook op bedrijventerreinen 

 Maak een speerpunt van vergrijzing en tuinieren: voorkom betegelde tuinen 

 Stimuleer buurtgenoten om samen hun tuinen groen te (onder)houden (ook goed voor de 

sociale cohesie) 

 Gebruik ambassadeurs die ook via Facebook, buurtwhatsapp, etc. de rest van Houten 

stimuleren 

 Betrek de leerlingen van het Wellantcollege 

 Bevorder groene daken, bijv. verplicht in nieuwbouw 

 Maak buurtmoestuinen mogelijk 

 Creëer ook daktuinen, bijv. op de Heemlanden 

 Speelveldjes groen en natuurlijk inrichten (bomen en groen, geen stenen) 

 

Suggesties voor verwijderen openbare verharding: 

 Tussen Spoorhaag en Koolmeeshaag zijn speeltoestellen verdwenen en vervangen door 

stenen 

 Parkeerplaats op de Buntgras langs Krommeslootpad 

 

Overige suggesties (niet groen, maar wel duurzaam en/of ruimtelijk) die deelnemers nog graag kwijt 

wilden: 

 Een brouwerij/café op Het Rond of in De Geer 
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 Aandacht voor meergeneratiewonen, éénpersoonshuishoudens, woningvraag door 

scheidingen, groepswonen 

 Er zijn te weinig fietsenmakers in Houten 

 Meer laadpalen voor plug-in hybride en elektrische auto’s, vergunningen hiervoor uitgeven 

 Via warmtepompen Houten aardgasvrij maken, eventueel wijk- of dorpssysteem 

 

Aardgasvrij en Zonnevelden 

Zonnevelden: 

• Aanwezigen hebben nog geen goed beeld van de opgave en proberen daarom het vraagstuk 

te verplaatsen naar de (zonnepanelen op) daken 

• Bij alle nieuwe panden “eisen” dat er zonnepanelen op komen / op kunnen: als je laat zien dat 

je werk maakt van de bedrijfsdaken, ontstaat er ook meer draagvlak voor zonnevelden  

• Oproep is wel om de noodzaak voor zonnevelden zoveel mogelijk te beperken door maximaal 

in te zetten op zon in de bebouwde omgeving (PV op wanden/in ramen) 

 

Aardgasvrij: 

• Noodzaak om over te gaan tot aardgasvrij wordt gezien, maar het moet wel door de overheid 

worden gestimuleerd door een financiële bijdrage 

 

Openbare ruimte 

• Beter grasmaaien 

• Meer zwerfafval opruimen 

 

Recreatie 

• Voor de bereikbaarheid van Schalkwijk is een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal wenselijk 

(Fietsbrug bij Plofsluis is een goed voorbeeld) 

• Er wordt een atletiekbaan gemist (mogelijk combi met schaatsbaan in winter) 

• Er wordt een buitenzwembad wordt gemist, maar tegelijkertijd ontstond de discussie of men 

bereid was daarvoor te betalen en hoe vaak er gebruik van wordt gemaakt 

• Wens voor meer evenementen gericht op jongeren/ festivals gericht op jongeren 
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Bijlage 4 – Processchema particuliere initiatieven 
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Bijlage 5 – Format en uitgangspunten startnotitie 

 

1. Aanleiding en probleemstelling 

2. Doelstellingen (wat willen we bereiken) 

3. Relevante (beleids-)kaders en relatie met andere projecten/activiteiten 

4. Resultaat (wat gaan we maken): programmatische uitgangspunten 
De gemeentelijke ambities worden neergelegd in een aantal programmatische 

uitgangspunten die de kaders aangeven waarbinnen de ontwikkeling moet plaatsvinden:  

 Programmatische uitgangspunten 

Programma  

 

Doelgroep 

Plangebied 

Aantal woningen 

Differentiatie 

Stedenbouw Inpassing 

Omgeving 

Bouwhoogte 

Verkeer en parkeren  

Bestemmingsplan  

Openbare ruimte  

Duurzaamheid  

Financiën  

  

 

5. Projectfasering (procedure en betrokkenheid raad) 

6. Participatie 

7. Risico’s 

8. Communicatie 

 

BIJLAGE: 1. Kaart plangebied 
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Bijlage 6 – Procesbeschrijving interesse marktpartijen zonder locatie 
 

 

Het komt regelmatig voor dat zich bij de gemeente Houten partijen (ontwikkelaars, beleggers, 

bouwers) melden, die graag een ontwikkeling of realisatie van (doorgaans) woningen ter hand willen 

nemen.  

 

Indien ze zelf over een locatie beschikken, komen ze automatisch bij de gebiedsmanager terecht om 

hun idee/plan door te spreken. Is het een partij die op zoek is naar een locatie waar ze hun plan op 

willen realiseren of die in zijn algemeenheid geïnteresseerd is ergens in Houten iets te ontwikkelen, 

dan is die gang niet vanzelfsprekend. In deze notitie is een uniforme aanpak beschreven hoe om te 

gaan met dergelijke aanbiedingen.  

 

1. Een partij meldt zich. 

2. Degene bij wie de partij zich meldt
5
 gaat na wat de partij wil en waar de partij zich in onderscheidt 

(eventueel documentatie opvragen). 

3. Met de partij wordt het vervolgtraject onder punt 4 besproken (verwachtingen managen). 

4. De aanbieding met de specifieke kenmerken van de partij wordt per mail voorgelegd aan de 

deelnemers van het gebiedsmanagersoverleg (GMO) en in het eerstvolgende overleg mondeling 

toegelicht.  

Binnen het GMO kunnen diverse scenario’s worden besproken/aangehouden: 

a. Er is behoefte aan een nader overleg om meer informatie te verkrijgen --> binnen het GMO 

wordt meteen de afspraak gemaakt wie dat oppakt. 

b. Het is gewenst/noodzakelijk om hierover eerst een bestuurlijk standpunt te verkrijgen (of we 

het initiatief willen omarmen) --> agenderen voor het Beleidsoverleg door de 

programmamanager. 

c. De initiatiefnemer wordt doorgeleid naar een andere partij/instantie (bijvoorbeeld Viveste).  

d. Binnen een van de deelgebieden bestaat interesse voor het inschakelen van de partij --> 

door de gebiedsmanager in kwestie wordt een afspraak met de partij gemaakt. 

Vervolgoverleg vindt in principe plaats met twee personen binnen gemeente. Wie dat zijn is 

afhankelijk van het plan (te bespreken in het GMO). 

e. Er is geen interesse (of niet direct) --> degene bij wie de partij zich heeft gemeld belt/mailt de 

partij terug met de duidelijke boodschap: 

 U blijft in portefeuille op de longlist 

 De kansen op een vervolg zijn daardoor beperkt  

Hij/zij voegt de partij ook toe aan de longlist.  

 

  

                                                
5
 Doorgaans is dat de programmamanager, een gebiedsmanager of projectmanager, maar dit kan ook 

een bestuurder zijn  
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Bijlage 7 – Procesbeschrijving selecteren marktpartij 
 

 

Context 

Met de vaststelling van het Programma Ruimte is de gemeente Houten een nieuwe weg ingeslagen. 

We werken nu van buiten naar binnen en om dat te stimuleren is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. 

Daarbij maakt het verschil of de locatie in gemeentelijke of particuliere eigendom is. In het eerste 

geval staan we als gemeente zelf voor de keuze óf we tot (her)ontwikkeling van de locatie overgaan 

en zo ja, wat we er dan mee willen (inhoud) en hoe we dit willen bereiken (rol; proces). Bij particuliere 

initiatieven is de positie en daarmee de rol van de gemeente per definitie anders. Deze notitie gaat in 

op het proces bij de (her)ontwikkeling van gemeentelijke locaties. Voor een procesbeschrijving bij 

particuliere initiatieven wordt verwezen naar paragraaf 2.2.1 van deel A en naar bijlage 4.  

 

Uitnodigingsplanologie 

Daar waar we voorheen (bij uitleggebieden) werkten met vooraf geselecteerde partijen (al dan niet 

ontstaan uit contractuele verplichtingen) en met vastomlijnde kaders, willen we voortaan “uitnodigen”.  

De opmaat naar deze nieuwe manier van werken komt voort uit de uitnodigingsplanologie zoals die 

met succes is toegepast op het Eiland van Schalkwijk. Het grote voordeel van een dergelijke methode 

is dat er ruimte is voor nieuwe ideeën, die op de traditionele manier (vooraf programma en kaders 

vastleggen) niet zouden opborrelen. Door de geselecteerde partij(en) op te roepen om zelf voor 

draagvlak bij stakeholders (omwonenden, gebruikers) te zorgen, ontstaat bovendien een situatie die 

voor iedereen aantrekkelijk is. In het kader van de uitnodigingsplanologie is het mogelijk om een of 

meer partijen gericht uit te nodigen (we beschikken inmiddels over een groslijst), of een vrije oproep te 

plaatsen.  

 

Ervaringen tot nu toe met selectieprocedures 

Bij de locatie De Slinger West is het selectieproces inmiddels met succes afgerond, maar het is de 

vraag of er een optimaal resultaat is ontstaan in de zin van het volledig uitnutten van de 

centrumlocatie (laagbouw leidt tot draagvlak in de omgeving, maar levert minder eindgebruikers op). 

Ook bij de locatie Mozaïek/Puttershaag is een selectieproces gevolgd. De gemeente is daarbij echter 

in een juridische discussie verwikkeld geraakt over het correct toepassen van de selectiecriteria. Een 

tussentijdse evaluatie van deze twee processen heeft geleid tot de conclusie dat: 

 De gekozen transparante en “objectieve” verkoopprocedure veel werk oplevert en veel tijd 

kost (en daarmee ook hoge plankosten); 

 De tijdwinst die geboekt wordt omdat het draagvlak van de omwonenden hoger is, mogelijk 

niet opweegt tegen de tijd die nodig is voor de selectie (nog daargelaten dat er geen 

zekerheid is op het voorkomen van een gang naar de rechter); 

 Niet altijd het optimale plan “wint”;  

 Het risico op juridische discussies en/of procedures in de situatie van strak ingekaderde 

selectievoorwaarden niet te verwaarlozen is. 

 

Mogelijkheden/beperkingen 

Vanwege deze tussentijdse evaluatie is gekeken naar een andere, meer praktische en efficiënte 

aanpak zonder daarbij het doel van de uitnodigingsplanologie (en het verkrijgen van creatieve ideeën 

en plannen) los te laten. Het is evident dat de aanpak gebonden is aan de (wettelijke) mogelijkheden. 

Van belang daarbij is het onderscheid tussen inkopen en verkopen. Indien de gemeente in de sfeer 

van inkopen terecht komt (denk aan het [laten] slopen van gebouwen of het [laten] bouw- en woonrijp 

maken van terreinen) dan gelden de Aanbestedingsregels. In de situatie dat de gemeente alleen 

grond verkoopt zijn deze regels doorgaans niet van toepassing. Wel is het zo, dat de overheid altijd te 

maken heeft met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent onder meer zorgvuldig 

handelen (gelijke behandeling; objectiviteit) en motiveringsplicht.  

De volgende opties zijn te onderscheiden: 
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1. Eén op één onderhandelingen met een geselecteerde marktpartij over de verkoop van de 

grond. 

Er hoeven dan niet vooraf spelregels te worden geformuleerd en we kunnen over alle 

onderwerpen onderhandelen.  

2. Kale grondverkoop in concurrentie. 

We vervaardigen een brochure en een concept koopovereenkomst, nodigen partijen uit om 

een bieding te doen en we gunnen op basis van het hoogste onvoorwaardelijke bod (bij een 

beoordeling op een mix van prijs en kwaliteit ontstaat namelijk meer kans op discussie). 

3. Selecteren na een globale marktverkenning. 

Het is mogelijk om een globale marktverkenning te houden en op basis daarvan met één of 

enkele marktpartijen c.q. initiatiefgroepen (vanuit de samenleving) door te praten. Meerdere 

partijen worden uitgenodigd om geheel vrijblijvend een idee of planvoorstel in te dienen 

binnen een bepaalde periode. Daarbij maken we duidelijk dat het niet om een prijsvraag of 

een aanbesteding gaat, maar dat het een marktverkenning betreft om te komen tot een eerste 

selectie. Het voordeel voor de partijen is dat er geen grote investeringen nodig zijn, maar dat 

in dit oriënterende stadium volstaan kan worden met een idee/schets. We houden de 

selectiecriteria globaal en geven aan dat we aan de hand van de ingediende voorstellen in 

autonomie gaan bepalen of en zo ja met welke partij(en) we tot verdere ontwikkeling 

overgaan. De partijen krijgen een brochure of informatiepakket met daarin documentatie over 

de te (her)ontwikkelen gemeentelijke locatie. Deze documentatie heeft betrekking op de 

gebiedseigen factoren (zoals de staat van de grond, bestemmingsplan), maar ook op 

beleidsuitgangspunten (zoals de duurzaamheidsambities en de gewenste participatie van 

omwonenden en gebruikers).  

4. Het volgen van een selectieprocedure. 

n lijn met de herontwikkeling van de Mozaïek blijft een selectieprocedure (met meer 

beslissingsvrijheid voor de gemeente) ook altijd een optie.  

 

Beleidslijn 

Per situatie zal bezien worden welke optie het meest geschikt is. In ieder geval zal de verkoop van de 

grond door de gemeente los getrokken worden van het slopen en bouw/woonrijp maken, zodat we uit 

de sfeer van aanbesteding blijven. Vanwege de kracht en creativiteit die in de markt/samenleving ligt, 

is er een voorkeur voor selectiemethode 3.  
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Bijlage 8 – Interne organisatiestructuur gemeente 

 

1 Verantwoordelijkheden 

College van Burgemeester en Wethouders 

Het college is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie rondom 

grondexploitaties c.q. ruimtelijke projecten. 

 

Directeur Strategie & Ontwikkeling 

De directeur Strategie & Ontwikkeling is eindverantwoordelijk voor het projectresultaat richting 

bestuurlijk opdrachtgever en daarmee voor het beheersen (in control zijn) van een project. Hij/zij stelt 

met de bestuurlijk opdrachtgever de prioritering vast. Hij/zij is dagelijks opdrachtgever voor de 

Strategisch operator en voorziet hem/haar van relevante informatie. De directeur Strategie & 

Ontwikkeling vormt de linking-pin tussen gemeente en de maatschappij op directie- c.q. strategisch 

niveau en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor terugkoppeling van gemeentelijke standpunten, 

wensen en/of uitgangspunten ten aanzien van initiatieven naar direct extern betrokkenen, 

belanghebbenden en/of (samenwerkings)partners op directie- c.q. strategisch niveau. Hij/zij draagt 

zorg voor de implementatie van risicomanagement in projecten.  

 

Programmamanager Ruimte 

De Strategisch operator treedt op als linking-pin tussen gemeente en maatschappij en inventariseert 

wensen, initiatieven etc. vanuit de maatschappij. In die hoedanigheid is hij/zij verantwoordelijk voor 

terugkoppeling binnen gemeente van dergelijke initiatieven en wensen. De Strategisch operator is 

verantwoordelijk voor toetsing van initiatieven aan de Ruimtelijke Agenda. Hij/zij is verantwoordelijk 

voor terugkoppeling van gemeentelijk standpunten, wensen en/of uitgangspunten t.a.v. initiatieven 

naar direct externe betrokkenen, /belanghebbenden en/of (samenwerkings)partners op management 

c.q. tactisch niveau. De Strategisch operator is dagelijks opdrachtgever voor de gebiedsmanager(s) en 

voorziet hen van de relevante informatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van 

projecten. 

 

Gebiedsmanagers 

De Gebiedsmanager onderhoudt de contacten met de stakeholders in zijn/haar deelgebied. In de 

prefase is de gebiedsmanager het eerste aanspreekpunt in de systematiek “van buiten naar binnen” 

werken. Hij/zij houdt zich bezig met het creëren van overzicht met betrekking tot ontwikkelingen en 

initiatieven in een bepaald gebied, het beoordelen van initiatieven op wenselijkheid en toegevoegde 

waarde, het ondersteunen en adviseren van de programmamanager Ruimte en het samenbrengen 

van stakeholders. De Gebiedsmanager is opdrachtgever voor de projectleider(s) in de projectfase van 

het initiatief. 

 

Projectleider 

De projectleider is in de projectfase verantwoordelijk voor het projectresultaat binnen de gestelde 

kaders en de beschikbaar gestelde middelen, tijd en bemensing. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 

beheersen (in control zijn) van een project c.q. het juist en volledig uitvoeren ervan, in het bijzonder bij 

projecten met actief grondbeleid. De projectleider stuurt het projectteam aan en is verantwoordelijk 

voor tijdige communicatie en eventuele escalatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het invulling geven 

aan risicomanagement op projectniveau.  

 

Projectmanager 

Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gebiedsmanager. Zij zorgen er 

voor dat de diverse ruimtelijke initiatieven uit de samenleving (deels voortkomend uit de 

uitnodigingsplanologie) worden begeleid en tot resultaat worden gebracht. Gericht op het ruimtelijk 

initiatief verzamelt en interpreteert de projectmanager de informatie en adviezen op allerlei 
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vakgebieden binnen de organisatie. Adviezen die er op zijn gericht om het initiatief binnen de 

aangegeven kaders tot besluitvorming en realisatie te brengen. 

 

Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

Het Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van 

projectmatig werken. Hij/zij ondersteunt de Strategisch operator, mede middels zorgdragen voor 

bemensing en middelen. Het Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling fungeert als coach en klankbord 

voor de projectleider en is verantwoordelijk voor de overall capaciteit. Hij/zij levert de juiste 

instrumenten voor projectsturing.  

 

Concerncontroller 

De Concerncontroller heeft een adviserende rol richting bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever t.a.v. 

rechtmatigheid en concern financiën. Hij/zij benoemt en beheerst risico’s op programmaniveau c.q. 

consequenties gemeente-breed. De concerncontroller heeft tot taak de zuivere lijnen in het kader van 

opdrachtgever- en aannemerschap te bewaken. Hij/zij is coach, vraagbaak en klankbord voor de 

directeur Strategie & Ontwikkeling, Strategisch operator en Strategisch adviseur. Werkzaamheden van 

de concerncontroller liggen op het vlak van bewaken van de scope van het Programma Ruimte in 

relatie tot de andere gemeentelijke programma’s. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in beeld brengen 

van consequenties voor de financiële positie gemeente(breed) en advisering hierover 

(concernweerstandsvermogen versus weerstandsvermogen grondexploitaties). De concerncontroller 

beoordeelt de P&C-producten op programma c.q. overallniveau op rechtmatigheid en doelmatigheid. 

 

Strategisch adviseur (projectmatige controlefunctie) 

De Strategisch adviseur heeft een projectmatig-inhoudelijke adviserende rol richting bestuurlijk en 

ambtelijk opdrachtgever t.a.v. rechtmatigheid van de in het project te verrichten werkzaamheden, 

aanbestedingen en producten; haalbaarheid van de (financiële) planningen en her-planningen, 

benoemen en beheersen van risico’s. Hij/zij fungeert als coach, vraagbaak en klankbord en 

sparringpartner voor de Strategisch operator, projectleider en planeconoom op projectmatig-

inhoudelijk vlak. De Strategisch adviseur heeft een proactieve houding gericht op resultaat “buiten”. 

Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan scenario-analyse(s) en beoordeelt de P&C-producten van de 

diverse projecten op rechtmatigheid en doelmatigheid. 

 

P&C-adviseur 

De P&C-adviseur begeleidt en adviseert de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling over financiële beleids- 

en beheersregels, financiële instrumenten en ondersteunt bij het opstellen van diverse planning- 

control- documenten (begroting, afdelingsplan, Berap, Marap en de jaarrekening). Hij/zij is 

procesmatig verantwoordelijk voor de (integrale) planning en voortgang van de P&C-producten van de 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De P&C-adviseur ziet proactief toe op een juiste toepassing van de 

financiële instrumenten en signaleert, toetst/analyseert (bestuurlijke) adviezen aan de hand van 

financiële spelregels, kaders, (concern)richtlijnen, rechtmatigheid etc. 

 

Planeconoom 

De planeconoom verzorgt de financiële adviezen, producten en bewaking. Hij/zij heeft een 

strategische rol bij initiatieven (in samenwerking met controller/strategisch adviseur), een tactische rol 

bij de fasedocumenten en een operationele rol in de projectbewaking. In iedere rol geeft de 

planeconoom financieel advies om het doel te bereiken en bewaakt hij/zij de financiële onderbouwing 

van het doel. De planeconoom levert proactief een bijdrage aan identificatie, kwantificering en weging 

van risico’s, alsmede beheersmaatregelen, en levert een actieve bijdrage aan risicorapportage. 

 

Projectteam/projectmedewerkers 

Projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, kennis en kunde van de door hun 

ingebrachte beleidsveld-gerelateerde kaders, adviezen c.a. Zij inventariseren en identificeren ten 

minste de risico’s op hun eigen beleidsveld. 
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Project assistent  

De project assistent verzorgt de secretariële zaken binnen het project, voert de projectadministratie en 

verzorgt het versiebeheer van de documenten en de opbouw van het projectdossier. 

2 Control 

Algemeen 

Het vervullen van de functies van planeconoom, concerncontroller en strategisch adviseur/controller in 

één persoon is onverenigbaar. Op alle niveaus richt de controlling zich op het bevorderen van de 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de bij de grondexploitaties 

betrokken functionarissen. 

 

Gebiedsmanager 

De gebiedsmanager is in de projectfase verantwoordelijk voor het budget van de opdracht. Bij 

dreigende over- of onderschrijdingen dient de projectleider de planeconoom daarover vroegtijdig te 

informeren, zodat er sprake kan zijn van eventuele bijsturing. Indien de dreigende over- of 

onderschrijding van het budget leidt tot een dreigende over- of onderschrijding van het totaalkrediet 

dienen de Strategisch operator en het Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling daarover vroegtijdig te 

worden geïnformeerd. Indien de over- of onderschrijding van het budget zal leiden tot een over- of 

onderschrijding van het totaalkrediet dient het College van B&W geïnformeerd te worden. De raad 

wordt bij jaarlijkse actualisaties op de hoogte gesteld. 

 

Projectleider 

Voor de daadwerkelijke uitvoering van een project (de projectfase) worden door de projectleider (bij 

actief grondbeleid) schriftelijk opdrachten verstrekt. Hiertoe worden (door het Hoofd afdeling 

Ruimtelijke Ontwikkeling) aan de projectleider de bijbehorende budgetten ter beschikking gesteld. De 

aangevraagde budgetten dienen onderbouwd te zijn. Alvorens de budgetten ter beschikking worden 

gesteld, worden deze getoetst door de planeconoom. De budgetten dienen in overeenstemming te zijn 

met de desbetreffende grondexploitatieberekening en moeten passen binnen de beschikbaar gestelde 

totaalkredieten. 

 

De projectleider is er in de projectfase verantwoordelijk voor dat de opdracht binnen het budget wordt 

uitgevoerd. Bij dreigende over- of onderschrijdingen dient de projectleider de planeconoom daarover 

vroegtijdig te informeren, zodat er sprake kan zijn van eventuele bijsturing. Indien de dreigende over- 

of onderschrijding van het budget leidt tot een dreigende over- of onderschrijding van het totaalkrediet 

dienen de Strategisch operator en het Hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling daarover vroegtijdig te 

worden geïnformeerd. Indien de over- of onderschrijding van het budget zal leiden tot een over- of 

onderschrijding van het totaalkrediet dient het College van B&W geïnformeerd te worden. De raad 

wordt bij jaarlijkse actualisaties op de hoogte gesteld. 

 

Planeconoom 

De planeconoom ziet er (bij actief grondbeleid) op toe dat de planontwikkeling en planrealisatie op 

projectniveau doelmatig wordt uitgevoerd. Omdat de planeconoom de consequenties van de 

afzonderlijke complexen in het MPG verwerkt en het Weerstandsvermogen Grondexploitaties bewaakt 

ziet hij toe op de financiële consequenties van (ruimtelijke ontwikkelings)voorstellen die aan het 

college en de raad worden gedaan. 

 

Directeur Strategie & Ontwikkeling 

De onderhandelingen met externe partijen inzake aan- en verkoop van gronden met betrekking tot 

grondexploitaties dienen onder regie van de Directeur Strategie & Ontwikkeling plaats te vinden. De 

Strategisch operator, de planeconoom, en de Strategisch adviseur vormen hierbij de financiële en/of 

juridische sparringpartner van de Directeur Strategie & Ontwikkeling. 
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P&C-adviseur 

De P&C-adviseur adviseert omtrent de financiële consequenties van voorstellen die door het Domein 

Ruimte aan het college en de raad worden gedaan. 

 

Controller/Strategisch adviseur 

De controller/strategisch adviseur oefent rechtstreeks toezicht uit op de gemeentelijke 

grondexploitaties. Hiermee wordt voorzien in een extra waarborg voor juiste, volledige en betrouwbare 

allocatie van baten en lasten, alsmede voor een adequate bedrijfseconomische besturing. 
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Bijlage 9 – Format kostenverhaal 

 
 

 

  

Discipline Product/rol Uren (Vast) tarief Totaal

Beoordeling stedenbouwkundig ontwerp € 0

Beoordeling inpassing omgeving € 0

Beoordeling bestemmingsplan € 0

Behandeling zienswijzen € 0

Bestemmingsplanprocedure € 0

Beoordeling onderzoeken € 0

Beoordeling ambities € 0

Beoordeling ontsluiting en  wegstructuur € 0

Beoordeling parkeersituatie € 0

Civiele- 
Beoordeling inrichtingsplannen en 

bestekken 
€ 0

cultuurtechniek Beoordeling waterbeheersplannen € 0

Juridische zaken

Opstellen intentieovereenkomst en 

exploitatieovereenkomst (anterieure 

overeenkomst)

€ 0

Landmeten/Geo Kaartmateriaal en inmeten € 0

Communicatie Begeleiding participatie € 0

Projectmanagement Begeleiding door gebiedsmanager € 0

Totaal exc. BTW € 0

Milieu en duurzaamheid

Verkeer

Stedenbouw

RO
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Bijlage 10 – Projectenkaart 

 

 



×

×

×

××

××

×

×

×
×

×

××

×

×

×

×

8

8

8

8

8

8

8

8

kj

kj
kj

kj

kj

kj

kj

kj

Kanoroute

Bos Nieuw Wulven

Herontwikkeling Het Rond

Herontwikkeling Fort Honswijk

Inundatieveld Polder Blokhoven

Herontwikkeling Lunet aan de Snel

Recreatieve ontwikkeling Tull en t' Waal

Recreatieve ontwikkeling Heemstede Noord

Herontwikkeling Werk aan de Waalse Wetering

Tuurdijk

Loerik VI

Eikenhout

Hofstad IVb

Hofstad III

Slinger Oost

Dorpsstraat (kantoor Viveste)

Lupine-Oord (Wegwijzer-Den Oord)

Hoge Schaft

De Molen 20

Slinger West

Herenweg 8/8a

Castellum West

De Molen 43-49

De Wiese/Groes 2

Albers Pistoriusweg

Kon. Wilhelminaweg 5

Kon. Julianastraat 22

Odijkseweg (De Schouw)

Kon. Julianastraat 16-18

Burgemeester Wallerweg 25

Putterhaag (Mozaiekschool)

Bouwlocatie Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg (Het Gebouw)

De Haag 1-15 2-16 (poortgebouw)

A27 Houten-Hooipolder

A27 Ring Utrecht

Heemsteedseweg

Binnenweg

OOH
Fietsverbinding A12

Oostrumsdijkje

Herbergierserf

Esri Nederland, Kadaster

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Houten

Programma Ruimte - projectenkaart
× Wonen - harde plannen
8 Wonen - midden plannen

Ontspannen - routes
kj Ontspannen

Verplaatsen

1 cm = 350 meter


