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Onderwerp: Vragen van de gemeenteraad over vermeende bouwplannen Driehuis  

 
Toelichting bij de vragen: 

Verleden week heeft het Wijkcomité Driehuis-West een nieuwsbrief verspreid onder de inwoners 

van Driehuis. In deze nieuwsbrief staan zorgen van het comité over een aantal mogelijke 

ontwikkelingen wat betreft woningbouw de komende jaren in Driehuis. De wijze waarop over deze 

projecten wordt gesproken doet vermoeden dat over een aantal van deze al verregaande besluiten 

zouden zijn genomen. Projectontwikkelaars zouden staan te popelen om aan de slag te gaan. 

 

In het dorp is onrust ontstaan naar aanleiding van deze nieuwsbrief. D66Velsen wil graag weten 

wat de status is van de verschillende projecten en in hoeverre hierover reeds door de gemeente is 

gecommuniceerd. 

 

 

Vraag 1 

Hoe beoordeelt het college de informatie zoals die in de nieuwsbrief van het Wijkcomité Driehuis-

West is verstrekt? 

 

Antwoord vraag 1 

In de nieuwsbrief staat informatie die afkomstig is van de gemeente, van initiatiefnemers en het 

Wijkcomité Driehuis-West. De gemeente heeft regelmatig contact met het Wijkcomité. De strekking 

van de inhoudelijke informatie over de projecten en de brede dorpsdialoog is juist. De mening van 

het Wijkcomité is uiteraard zijn eigen standpunt. Het college herkent de zorg(en) die het Wijkcomité 

schetst en ziet ook het dilemma: hoe verhouden de woningbouwplannen zich tot de leefbaarheid in 

Driehuis (groen, verkeer, parkeren, dorps karakter). Dit is dan ook de reden dat het college initiatief 

heeft genomen om een dorpsdialoog in Driehuis te organiseren om de verschillende ontwikkelingen 

en zorgen in samenhang te bespreken. 

 

Vraag 2 

Wat is de huidige status van de ontwikkelingen rondom het ‘Park Missiehuis’? Wanneer verwacht 

het college, indien van toepassing, de raad en samenleving hierbij te betrekken, al dan niet voor 

besluitvorming? Zouden de plannen zoals die in de nieuwsbrief staan beschreven volgens de 

huidige bestemming kunnen worden gerealiseerd of is daar een wijziging voor nodig? 
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Antwoord vraag 2 

Een deel van de formele participatie is reeds gestart. Op 20 november 2018 heeft het college het 

concept-startdocument vrij gegeven voor participatie, waarna ook een informatieavond heeft 

plaatsgevonden. Met de initiatiefnemer is er naar aanleiding van het concept-startdocument 

discussie ontstaan over de haalbaarheid van het plan door de combinatie van de gestelde 

randvoorwaarden. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de rooilijnen, ruimtelijke kwaliteit en behoud 

van monumentale bomen aan de noord- en zuidkant van de locatie. Voor de ontwikkeling van de 

locatie ‘Missiehuis’ wordt naar aanleiding van de resultaten van dit gesprek het definitieve  

startdocument opgesteld. Het definitieve startdocument wordt naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De locatie zal onderdeel 

uitmaken van de dorpsdialoog, zodat de plannen in samenhang beoordeeld worden. De plannen 

voor woningbouw op de locatie passen niet in het geldende bestemmingsplan. Wijziging is 

noodzakelijk. 

 

Vraag 3 

Wat is de huidige status van de ontwikkelingen rondom het ‘Witte Huis’? Wanneer verwacht het 

college, indien van toepassing, de raad en samenleving hierbij te betrekken, al dan niet voor 

besluitvorming? Zouden de plannen zoals die in de nieuwsbrief staan beschreven volgens de 

huidige bestemming kunnen worden gerealiseerd of is daar een wijziging voor nodig? 

 

Antwoord vraag 3 

De initiatiefnemer heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om de locatie ‘Witte Kinderhuis’ te 

herontwikkelen tot woningbouw. Het college staat positief tegenover dit idee. Welke planologische 

procedure gevolgd wordt moet nog worden bepaald. Het betreft namelijk een relatief kleine 

ontwikkeling. De mate waarin het plan afwijkt van het vastgestelde gemeentelijk beleid (wonen, 

groen, etc.) is bepalend voor de prioriteit die de gemeente hieraan geeft. De initiatiefnemer werkt 

momenteel aan een schetsontwerp waaruit eventuele afwijkingen moeten blijken. De initiatiefnemer 

verwacht het met de gemeente afgestemde schetsontwerp in het eerste kwartaal van 2020 aan 

omwonenden te presenteren. De locatie zal onderdeel uitmaken van de dorpsdialoog, zodat de 

plannen in samenhang beoordeeld worden. De plannen voor woningbouw op de locatie passen 

niet in het geldende bestemmingsplan. Wijziging is noodzakelijk. 

 

Vraag 4 

Wat is de huidige status van de ontwikkelingen rondom het ‘Plan Stationspark’? Wanneer verwacht 

het college, indien van toepassing, de raad en samenleving hierbij te betrekken, al dan niet voor 

besluitvorming? Zouden de plannen zoals die in de nieuwsbrief staan beschreven volgens de 

huidige bestemming kunnen worden gerealiseerd of is daar een wijziging voor nodig? 

 

Antwoord vraag 4 

In november 2018 heeft de initiatiefnemer de gemeente een plan voorgesteld voor de realisatie van 

200 a 300 woningen op de locatie aan de zuidwestrand van Driehuis/sportvelden RKVV Velsen en 

verplaatsing van de sportvelden van RKVV Velsen. De gemeente heeft het plan getoetst en 

initiatiefnemer aangegeven dat zijn plan niet past in het geldende bestemmingsplan en ook niet in 

de geldende structuurvisie (2016) van de gemeente. Wijziging is noodzakelijk. Er is ook 

aangegeven dat de locatie betrokken wordt bij het onderzoek dat de gemeente eind 2019/begin 

2020 doet naar de mogelijkheden voor aanvullende woningbouw in Velsen voor de (middel)lange 

termijn. De locatie zal ook onderdeel uitmaken van de dorpsdialoog. 

 

Vraag 5 
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Wat is de huidige status van de ontwikkelingen rondom ‘De Zuidoostrand’? Wanneer verwacht het 

college, indien van toepassing, de raad en samenleving hierbij te betrekken, al dan niet voor 

besluitvorming? Zouden de plannen zoals die in de nieuwsbrief staan beschreven volgens de 

huidige bestemming kunnen worden gerealiseerd of is daar een wijziging voor nodig? 

 

Antwoord vraag 5 

Voor de locatie ‘Zuidoostrand Driehuis’ heeft de gemeenteraad in 2009 een Ruimtelijk Functioneel 

Kader vastgesteld (voorloper van het huidige startdocument). Sindsdien zijn wij in meer en mindere 

mate in gesprek geweest met de initiatiefnemer en de provincie Noord-Holland om deze 

ontwikkeling mogelijk te maken. De locatie ligt immers buiten het gebied waar de provincie 

bebouwing toestaat. Uitkomst van het overleg is een koersnotitie die in maart 2018 in de 

gemeenteraad, bij de provincie en bij de initiatiefnemer is besproken en die positief is ontvangen. 

De initiatiefnemer werkt momenteel de koersnotitie uit tot een schetsontwerp. Zowel het college als 

de initiatiefnemer vinden participatie van omwonenden en Driehuis van belang. De dorpsdialoog is 

het startpunt voor de participatie voor deze locatie. De plannen voor woningbouw op de locatie 

passen niet binnen de huidige bestemmingsplan. Wijziging is noodzakelijk. 

 

Vraag 6 

Wat vindt het college van het voorstel van het Wijkcomité Driehuis-West om een openbaar park 

rondom de Engelmunduskerk te creëren zoals in de nieuwsbrief staat beschreven? 

 

Antwoord vraag 6 

Het college heeft met kennis genomen van het initiatief van het Wijkcomité om rondom de 

Engelmunduskerk een openbaar park te realiseren. De locatie is niet in eigendom van de 

gemeente. De grondeigenaar heeft het initiatief genomen om de locatie te herontwikkelen tot 

woningbouw. Het overleg hierover tussen de initiatiefnemer, de grondeigenaar van de 

naastgelegen locatie ‘Witte Kinderhuis’ en de gemeente in de afgelopen twee jaar heeft niet geleid 

tot een haalbaar plan. De grondeigenaar heeft kenbaar gemaakt het terrein via een openbare 

verkoop te koop te zetten met als doel woningbouw. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 


