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Op woensdag 1 en donderdag 2 juli konden 
alle inwoners, ondernemers en andere 
belangstellenden vragen stellen over en 
reacties geven op de informatiekrant. Deze 
krant is anderhalve week daarvoor huis-aan-
huis verspreid in Driehuis. Ook bevat de krant 
een coupon waar Driehuizenaren hun vragen 
op konden schrijven, om die vervolgens in te 
leveren in de postbus die stond opgesteld in de 
Versmarkt. 

Alle vragen zijn beantwoord in deze Vraag en 
Antwoord. Het document wordt tijdens de 
Dorpsdialoog verder aangevuld. De meest 
recente versie is te lezen op de website 
www.samenspelvelsen.nl.
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Waarom wordt er een Dorpsdialoog 
georganiseerd?

De gemeente Velsen heeft het initiatief genomen 
om met de Driehuizenaren in gesprek te gaan. 
Aanleiding van dit gesprek is drieledig. Allereerst 
omdat die er is vanuit de Driehuizenaren zelf. Er 
staat veel te gebeuren in het dorp, bijvoorbeeld 
mogelijke woningbouw, maar er is ook veel discussie 
over verkeer en parkeeroverlast. Dan is er ook nog 
de energietransitie die zijn impact op Driehuis gaat 
hebben. Tijdens de Dorpsdialoog wordt er integraal 
over deze opgaven gesproken.

De tweede reden is de concentratie van mogelijke 
woningbouwlocaties in Driehuis. Dat zijn er zes: 
sportpark Waterloo, parochietuin Engelmundus, het 
Missiehuis, het Witte Huis, Zuidoostrand Driehuis en 
sportpark RKVV Velsen. De zevende locatie Nieuw-
Velserduin is bijna klaar. Driehuis bestaat momenteel 

uit zo’n 1.400 woningen. Als een deel van deze 
locaties wordt bebouwd, betekent dat een mogelijk 
flinke toename van het aantal woningen en daarmee 
kan het invloed hebben op het aanzien en karakter 
van het dorp. De Dorpsdialoog is opgezet om het 
gesprek hierover te voeren.

De derde reden zijn de botsende belangen zoals: 
behoud van groen en rust versus woningbouw, 
verdichten en verkeersdruk. Tussen deze belangen 
moet een balans gevonden worden.





De vraag die centraal staat in de Dorpsdialoog is: 
wat voor dorp wil Driehuis in de toekomst zijn? 
Tijdens de startbijeenkomst op 25 februari zijn we 
het gesprek hierover begonnen tussen en met de 
Driehuizenaren en de gemeente. Het verslag is te 
vinden op www.samenspelvelsen.nl.
 
Als wij scherp in beeld hebben wat voor dorp 
Driehuis is en wil zijn, kunnen er kaders worden 
gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 
kaders worden gebruikt om te onderzoeken welke 
ontwikkelingen wel en niet bij Driehuis passen. Dit 
allemaal om ervoor te zorgen dat het karakter van 
Driehuis wordt versterkt. De uitkomsten van de 
Dorpsdialoog worden gebruikt voor de invulling van 
de mogelijke woningbouwlocaties.

Vanwege de coronacrisis kan de Dorpsdialoog 
niet volgens de oorspronkelijke planning worden 
voortgezet. Daarom is er een nieuwe opzet 

gemaakt. Op 1 en 2 juli hebben er online sessies 
plaatsgevonden. Op 6 oktober gaan we opnieuw 
fysiek met u in gesprek in Driehuis. Hoe de planning 
er na 6 oktober uitziet, is mede afhankelijk van 
wat er kan en mag vanwege het coronavirus. De 
gemeente doet er alles aan om met zoveel mogelijk 
mensen in gesprek te gaan. 

Doel en proces van de Dorpsdialoog

http://www.samenspelvelsen.nl




In 5 sessies, verdeeld over 1 en 2 juli hebben circa 40 
deelnemers vragen gesteld over en reacties gegeven 
op de informatiekrant. De gestelde vragen en 
antwoorden staan in dit hoofdstuk weergeven. Ook 
de vragen uit de nieuwsbrief van het Wijkcomité zijn 
daarbij gevoegd, net zoals de vragen in de postbus.

Het eerste deel van de vragen gaat over het proces. 
Daarna wordt er ingegaan op de woningbehoefte, 
de verdeling daarvan over de gemeente Velsen en 
komen de mogelijke woningbouwlocaties in Driehuis 
aan bod. De daaropvolgende vragen gaan over het 
verkeer en het groen, klimaat en duurzaamheid.

Vragen en antwoorden
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Proces van de Dorpsdialoog

Wat is de status van de Dorpsdialoog in juridische 
zin?

Juridisch gezien heeft het niet de status van een 
verplicht participatietraject zoals gemeenten dat 
kennen onder de Wet ruimtelijke ordening (2008). 
Wel worden de uitkomsten van de Dorpsdialoog 
meegegeven aan de ontwikkelaars en krijgen de 
uitkomsten een plek in de Visie op Velsen. De Visie 
op Velsen wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 

Op 25 februari was de startbijeenkomst van de 
Dorpsdialoog. Waarom is de tweede bijeenkomst pas 
op 1 en 2 juli?

Vanwege de aangekondigde maatregelen omtrent 
het coronavirus kon de bijeenkomst op 31 maart niet 
doorgaan. Omdat lang onzeker was hoe hard corona 
in Nederland zou toeslaan, was het niet mogelijk 
om een nieuwe datum voor de tweede bijeenkomst 
te plannen. Ook is de gemeente van mening dat de 
Dorpsdialoog het beste fysiek gehouden kan worden. 
Dit komt de kwaliteit van de gesprekken ten goede 
en stelt meer mensen in staat om mee te doen. 
Omdat de maatregelen niet werden versoepeld, is 
uiteindelijk toch gekozen om een digitale tweede 
bijeenkomst te organiseren. Dit is van tevoren zo 
besproken met de klankbordgroep.

Hoe gaat de Dorpsdialoog nu verder: digitaal of toch 
weer zoals de startbijeenkomst?

Als er geen nieuwe maatregelen aangekondigd 
worden door de rijksoverheid, is het mogelijk om 
weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Dat heeft 
nadrukkelijk de voorkeur. Over de opzet van de derde 
bijeenkomst zal de gemeente nadere informatie 
verspreiden.

Gaat de Dorpsdialoog alleen over wonen en verkeer 
of kan er ook over andere onderwerpen worden 
gesproken?

In de Dorpsdialoog kan over ieder onderwerp dat 
raakvlak heeft met Driehuis worden gesproken. De 
aanleiding van de Dorpsdialoog zijn verschillende 
onderwerpen die nu los van elkaar worden 

besproken, zoals woningbouw, verkeer, groen, 
parkeren en de energietransitie. Iedere deelnemer 
kan onderwerpen aandragen die hij/zij belangrijk 
vindt voor de Dorpsdialoog.

Informatie is niet statisch. Dit geldt ook voor 
informatie uit de informatiekrant. Die is na verloop 
van tijd verouderd. Hoe zorgt de gemeente ervoor 
dat bewoners continu van juiste actuele informatie 
worden voorzien?

De gemeente gaat een pagina maken op de site 
www.samenspelvelsen.nl. Op deze pagina wordt 
actuele informatie geplaatst, die geregeld wordt 
geüpdatet. Zodra deze pagina gereed is, krijgen alle 
Driehuizenaren daar bericht over.

De informatiekrant en de nieuwsbrief van Wijkcomité 
Driehuis kwamen vlak na elkaar. De informatie in de 
nieuwsbrief was op sommige punten gedetailleerder 
dan informatie uit de informatiekrant. Waar komt dit 
verschil vandaan?

De gemeente communiceert terughoudend. 
Als iets nog niet vaststaat communiceert de 
gemeente daar nog niet over. Zodra een besluit of 
verandering aanstaande is, zal hier uitgebreid over 
gecommuniceerd worden met Driehuizenaren via 
www.samenspelvelsen.nl. 

Is er op de website ook ruimte om met elkaar in 
discussie te gaan? Dan kan er continu met elkaar 
gepraat worden.

Op de pagina voor de Dorpsdialoog Driehuis komt 
een plek waar gesprekken kunnen worden gevoerd. 
De gemeente is hiermee aan het experimenteren. 
Doel is om voor de Dorpsdialoog een digitaal 
dorpsplein te creëren.

Op de startbijeenkomst is er al gesproken over 
kernwaarden, zorgen en opgaven. Is het voor de 
gemeente nog niet duidelijk wat de kernwaarden en 
belangen van Driehuis zijn?

Uiteraard begint de Dorpsdialoog na een lange stilte 
niet bij nul. Op de startbijeenkomst is er vooral 
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geïnventariseerd welke gevoelens en ervaringen er 
zijn bij de aanwezigen. De resultaten daarvan staan 
in het verslag van de startbijeenkomst. De tweede 
bijeenkomst is bedoeld om alle Driehuizenaren 
op hetzelfde informatieniveau te krijgen, zodat 
er op basis van dezelfde gegevens een gesprek 
wordt gevoerd. Op de derde bijeenkomst wil de 
gemeente verdiepen: wat bedoelen bewoners met 
een dorps karakter, wat betekent groen voor de 
Driehuizenaren? Zo zijn er nog veel meer vragen 
waar de gemeente met de bewoners over in gesprek 
wil.  

Zoom is niet de ideale manier om met elkaar in 
contact te komen. Denkt de gemeente ook na 
om op andere manieren in contact te komen met 
Driehuizenaren?

De gemeente biedt een set van mogelijkheden aan. 
Eén van deze middelen zijn de online sessies van 
1 en 2 juli. Daarnaast staat tot en met 12 juli een 
postbus in de Versmarkt waar bewoners een coupon 
met vragen in kunnen stoppen. De gemeente gaat de 
website www.samenspelvelsen.nl verder uitbreiden. 
Als de situatie het toelaat, zijn de volgende 
bijeenkomsten weer fysiek in Driehuis. Hierover zal 
de gemeente de Driehuizenaren nader informeren.

Waarom zat er geen samenvatting van het verslag 
van de startbijeenkomst in de informatiekrant?

In de informatiekrant is verschillende keren verwezen 
naar het verslag van de startbijeenkomst, die te 
vinden is op www.samenspelvelsen.nl. Ook is het 
verslag naar alle deelnemers aan de startbijeenkomst 
verstuurd. De gemeente heeft ervoor gekozen 
om geen samenvatting in de informatiekrant te 
zetten, omdat een samenvatting geen recht doet 
aan de vele gesprekken die er zijn gevoerd tijdens 
de startbijeenkomst. Om goed te begrijpen wat er 
allemaal besproken is, is het van belang om het hele 
verslag te lezen. In een samenvatting moeten er altijd 
onderwerpen worden geschrapt, waardoor het ene 
onderwerp wel en het andere onderwerp niet aan 
bod komt.

Er konden een beperkt aantal personen meedoen 
aan de tweede bijeenkomst (8x15). Zijn er hierdoor 
geïnteresseerden buitenspel komen te staan?

Nee, mocht er een grote opkomst zijn geweest, 
dan kon het aantal sessies worden opgeschaald. 
Eventueel zelfs naar een capaciteit tot 360 personen. 
Dit bleek niet nodig te zijn. Het aantal aanmeldingen 
bleef ruim binnen de maximale capaciteit.

Waarom wordt pas in de vierde bijeenkomst 
gesproken over de zeven bouwlocaties?

Op alle bijeenkomsten is, mag en wordt er gesproken 
over de bouwlocaties. Op de vierde bijeenkomst van 
de Dorpsdialoog krijgen de bouwlocaties nog eens 
extra aandacht. 
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Woningbehoefte gemeente Velsen

Hoe komt de woningbehoefte voor de gemeente 
Velsen tot stand?

De cijfers over de woningbehoefte komen vanuit 
de provincie Noord-Holland. Zij doen daar 
onderzoek naar. Dit doen ze op basis van drie pijlers: 
bevolkingsprognose, economische ontwikkeling en 
woonwensen. Uit de laatste prognose blijkt dat de 
gemeente Velsen tot 2030 1.900 extra woningen 
nodig heeft. Er zijn voldoende woningbouwlocaties 
in de gemeente om aan die behoefte te kunnen 
voorzien.
Meer weten over deze cijfers? Lees dan hier de 
Woonvisie Velsen 2040: Fijn wonen voor iedereen.

Geeft de provincie de gemeente opdracht om 1.900 
woningen te realiseren of maakt de gemeente Velsen 
hiervoor zelf een afweging?

De provincie geeft geen opdracht aan de gemeente 
Velsen. De provincie doet alleen onderzoek naar 
de ontwikkeling van de woningvraag. De gemeente 
Velsen beslist zelf waar gebouwd mag worden en 
hoeveel.  
Onder andere in de Woonvisie, die in januari 
2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, geeft 
de gemeente aan dat ze bouwt om aan de extra 
woningvraag te willen voldoen. De gemeenteraaraad 
en het college willen prioriteit geven aan extra 
woningbouw.
 
 
 

Hoe hard zijn de cijfers over de woningbehoefte? 

De provincie doet periodiek onderzoek naar de 
woningbehoefte. Dit onderzoek wordt gedaan 
op basis van drie pijlers: bevolkingsprognose, 
economische ontwikkeling en woonwensen. Dit 
betekent dat de cijfers kunnen veranderen. 

Wat zijn de verwachtingen voor de 
woningbouwprognoses na 2030? Komt er ook een 
moment dat de gemeente zegt: ‘Driehuis is vol’?

Op basis van de huidige groei is te verwachten dat 
de groei na 2030 doorzet. Dat is echter afhankelijk 
van vele factoren. Het is aan het bestuur van 
de gemeente om te bepalen hoeveel ruimte de 
gemeente kan en wil geven voor extra woningen na 
2030. Gezamenlijk moet er worden gewerkt aan de 
opgave om iedereen van een passende woning te 
voorzien. 

Het lijkt wel alsof er alleen maar 
woningbouwplannen voor Driehuis zijn. Wat gebeurt 
er in andere kernen van de gemeente Velsen?

In alle kernen van de gemeente Velsen worden 
woningen gebouwd. De aantallen verschillen per 
kern omdat niet elke kern over dezelfde locaties 
beschikt. Omdat hier veel vragen over zijn gesteld, 
stelt de gemeente een overzicht beschikbaar van alle 
bouwlocaties binnen de gemeente.
De kaart met woningbouwlocaties in Velsen is terug 
te vinden via deze link.
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Sportpark Waterloo

Waarom is Sportpark Waterloo aangewezen als 
mogelijke woningbouwlocatie?

Door het functioneel en efficiënt herinrichten van 
sportpark Schoonenberg - Waterloo wordt het 
sportpark toekomstbestendig, multifunctioneler 
en openbaar toegankelijker.  Daarbij wordt er veel 
aandacht geschonken aan vergroening en vergroting 
van de biodiversiteit. Het park wordt hierdoor 
aantrekkelijker om te bezoeken en ontmoeten en 
verblijven wordt gestimuleerd. Om het hele gebied 
integraal aan te pakken wordt Sportpark Waterloo 
in de planvorming betrokken. Op termijn is een 
woningbouwontwikkeling, op de velden die nu door 
VV Waterloo worden gebruikt, mogelijk.

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

In het bestemmingsplan Driehuis – Velsen-Zuid 
(2008) is VV Waterloo benoemd als zogenaamd 
wijzigingsgebied. Dat betekent dat woningbouw 
in de toekomst mogelijk is zodra VV Waterloo 
verplaatst naar Sportpark Schoonenberg. In het 
bestemmingsplan zijn ook de randvoorwaarden voor 
woningbouw opgenomen. Omdat de wereld sinds 
2008 behoorlijk is veranderd, is het de vraag of de 
randvoorwaarden van toen nog steeds actueel zijn. 
Als Sportpark Waterloo in de toekomst vrij komt 
voor woningbouw, zal opnieuw bekeken worden wat 
passend is op deze locatie.

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

In de verkenningsfase. In december 2018 
heeft het college van B&W het collegevoorstel 
‘Voorbereidingskrediet plan sportparken 
Schoonenberg - Waterloo’ vastgesteld. Hiervoor zijn 

alle belanghebbenden op en rondom Schoonenberg 
benaderd en zijn hun ideeën en wensen 
geïnventariseerd. Het college heeft op 28 januari 
2020 de visie, aanpak en scope van het project 
‘herinrichting sportpark Schoonenberg-Waterloo 
vastgesteld. 

Om direct omwonenden hierover te informeren 
en een toelichting te geven op de eerste 
schetsontwerpen, vond maandagavond 27 januari 
2020 een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats 
in het clubhuis van KHC Strawberries. Inwoners 
konden ook aangeven wat zij van het schetsontwerp 
vinden. Het schetsontwerp en het plan worden 
nu verder uitgewerkt. Vervolgens wordt er een 
masterplan gemaakt. Hierbij wordt, waar mogelijk, 
rekening gehouden met de ideeën die ons tijdens 
bijeenkomsten zijn gegeven. In het masterplan wordt 
een ontwerp uitgewerkt en komt de globale planning 
aan de orde. Voordat het wordt aangeboden aan 
de gemeenteraad kunnen omwonenden en andere 
belangstellenden hier nog over meedenken.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden? 

In het bestemmingsplan wordt gesproken van 60 
woningen die aansluiten bij Driehuis (voornamelijk 
twee-onder-één-kap woningen). Omdat het 
bestemmingsplan verouderd is en er inmiddels 
veel nieuw beleid is, wordt heroverwogen of deze 
gegevens nog actueel zijn.
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Parochietuin Engelmundus

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

De Engelmunduskerk in Driehuis is voornemens 
een deel van het grondgebied rondom de kerk te 
verkopen. Mogelijk ten behoeve van woningbouw. 
Het betreft het gebied van de parochietuin. De 
gemeente heeft aangegeven de uitkomsten van de 
Dorpsdialoog af te wachten alvorens hier een besluit 
over te nemen.

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

Verkenningsfase.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden?

Het is nog niet bepaald of woningbouw mogelijk is. 
Het aantal woningen daarmee ook niet.



Het Witte Huis

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

Het Witte Kinderhuis ligt aan de Nicolaas Beetslaan 5 
– 7 in Driehuis. Het pand stond al enige tijd leeg toen 
de initiatiefnemer, Scholz Groep, het perceel in 2017 
aankocht.

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

In de ontwerpfase. Op 7 juni 2020 heeft 
de initiatiefnemer een uitgebreide 
omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De 
aanvraag wordt getoetst en als deze akkoord is stelt 
de gemeente een ontwerpbesluit op. Vervolgens 
wordt het ontwerp besluit 6 weken ter inzage 
gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken een reactie (zienswijze) geven op 
het ontwerpbesluit. Na deze 6 weken wordt het 
ontwerpbesluit definitief gemaakt (beschikking).

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden?

Het initiatief van Scholz Groep ziet toe op de sloop 
van het huidige pand en realisatie van 6 twee-onder-
één-kap woningen, 4 eengezinswoningen en 6 
appartementen.
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Nieuw-Velserduin

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

Het terrein was tot de jaren ‘60 onderdeel van het 
grotere Missiehuisterrein. Deze ‘campus’ van de 
missionarissen van Het Heilig Hart uit het begin 
van de 20ste eeuw bestond uit een Missiehuis met 
diverse bijgebouwen, een kapel en tuinen, een 
boomgaard en een begraafplaats.  Na het vertrek 
van de paters is het terrein opgedeeld en is een 
einde gekomen aan de ruimtelijke samenhang. Het 
verpleeghuis Velserduin stond leeg en is gesloopt ten 
behoeve van nieuwbouw.

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

In de realisatiefase. Dit jaar worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden?

Nieuw Velserduin bestaat uit de nieuwbouw van 
96 woningen, waaronder 69 appartementen, 3 
penthouses, 24 eengezinswoningen.



Het Missiehuis

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

Het monumentale pand is oorspronkelijk gebouwd 
in 1924 als verblijf- en opleidingsinstituut voor 
priesters. Vanaf 1974 werd het in gebruik genomen 
door de Koninklijke Marine als kazerne. Eind 2017 
is de locatie per openbare inschrijving verkocht aan 
een nieuwe eigenaar. De eigenaar is van plan om hier 
voornamelijk woningbouw te realiseren. 

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

Het definitieve startdocument en het bijbehorende 
participatiedocument zijn aan de gemeenteraad 
aangeboden. Op 27 februari 2020 heeft de 
gemeente het participatiedocument vastgesteld. 
Dit betekent dat er wordt gestart met de 
bestemmingsplanwijziging.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden?

Ongeveer 80 tot 90 woningen.

Wie ontwikkelt deze locatie?

Missiehuis BV ontwikkelt het voormalig Missiehuis 
en bijbehorend terrein. De BV bestaat uit Equilis en 
Acteeum.
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Zuidoostrand Driehuis

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

In 2008 heeft een particulier de grond verkocht aan 
Heijmans en Amvest. Vervolgens is een Ruimtelijk 
Functioneel Kader vastgesteld (2009) door de 
gemeenteraad, die voorziet in woningbouw op deze 
locatie. De ontwikkeling heeft vervolgens lange tijd 
stilgelegen. In 2018 is een Koersnotitie opgesteld 
door de initiatiefnemers en de gemeente. Het 
bestuur van de gemeente, de provincie Noord-
Holland en de initiatiefnemers hebben deze 
koersnotitie omarmd en als basis genomen voor de 
verdere planontwikkeling.  

Wat is het standpunt van de provincie Noord-Holland 
in deze ontwikkeling?

De provincie Noord-Holland heeft een positieve 
grondhouding voor woningbouw op deze locatie. 
De provincie laat zich bij ontwikkelingen buiten 
het Bestaand Stedelijk gebied bijstaan door de 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). 
Ook de ARO heeft een positieve grondhouding.

Wat zijn de plannen van de initiatiefnemers?

De eigenaren van het gebied wachten de uitkomsten 
van de Dorpsdialoog af. Op basis van de uitkomsten 
starten zij hun eigen participatietraject op.

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

In de verkenningsfase.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden? 

Hoeveel woningen er precies op deze locatie 
gebouwd gaan worden is nog niet bekend. Het 
Ruimtelijk Functioneel Kader voorziet in circa 100 – 
120 woningen.

Voor de Zuidoostrand is in april 2018 een 
koersnotitie vastgesteld. Wat is de status daarvan?

De Koersnotitie is niet met een raadsbesluit 
vastgesteld. De gemeenteraad, het college, de 
provincie Noord-Holland en de initiatiefnemers 
hebben wel positief gereageerd op de Koersnotitie 
en nemen deze als basis voor de verdere 
planontwikkeling. 



Sportpark RKVV Velsen

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie?

De sportvelden zijn in eigendom van de gemeente 
Velsen. Voetbalclub RKVV gebruikt de velden. 
Een particuliere ontwikkelaar heeft het initiatief 
genomen om een plan te maken voor dit gebied. 
Voorwaardelijk hieraan is dat de sportvelden 
verplaatst worden naar een andere locatie, namelijk 
Sportpark Groeneveen. 

In welke fase bevindt deze woningbouwlocatie zich?

De locatie is officieel niet aangewezen als 
woningbouwlocatie. Wel gaat de gemeente graag 
in gesprek over mogelijke ideeën die er zijn voor 
deze locatie. De locatie is daarom onderdeel van de 
Dorpsdialoog.

Hoeveel woningen mogen hier gebouwd worden?

Volgens de ontwikkelaar is er ruimte voor 200 tot 
300 woningen. Mocht er nadere uitwerking van de 
plannen plaatsvinden, dan zal de gemeente bekijken 
hoeveel woningen passend en haalbaar zijn.

De projectontwikkelaar heeft voorgesteld om de 
sportvelden van RKVV Velsen naar de andere kant 
van het spoor te verplaatsen. Wat is de status 
daarvan?

Dit voorstel heeft nog geen status en de gemeente 
kan hier op dit moment geen medewerking aan 
verlenen. Het gebied ten zuiden van het spoor ligt 
in de binnenduinrand en wordt op verschillende 
manieren beschermd, zowel door de gemeente 
Velsen als de provincie Noord-Holland. 
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Verkeer

Wat is er sinds de startbijeenkomst gebeurd met het 
verkeersonderzoek?

Op 27 februari 2020 heeft de gemeenteraad een 
motie aangenomen tot een verkeersonderzoek. Daar 
zit een proces aan vast: onder andere het opstellen 
van de onderzoeksvragen. Dat proces kost enige 
tijd. Het Wijkcomité Driehuis heeft een werkgroep 
ingesteld die suggesties heeft gedaan. Die vragen 
gaat de gemeente met hen bespreken op donderdag 
16 juli. De onderzoeksvragen worden gedeeld met 
de andere inwoners van Driehuis. Hierover wordt 
bericht op www.samenspelvelsen.nl.

Waarom wordt het verkeersonderzoek niet nader 
toegelicht in de informatiekrant?

Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
formuleren van de onderzoeksvragen voor het 
verkeersonderzoek. Dit proces kost enige tijd. 
Daarnaast heeft het vanwege coronamaatregelen 
nog geen zin om verkeerstellingen te gaan 
doen Driehuis. Zodra er nieuws is over het 
verkeersonderzoek zal de gemeente dat delen met 
de inwoners van Driehuis.

Kan de Dorpsdialoog worden afgerond als de 
resultaten van het verkeersonderzoek nog niet 
gereed zijn?

De Dorpsdialoog wordt niet afgerond voordat 
er resultaten beschikbaar zijn van het 
Mobiliteitsonderzoek Driehuis. De deadline voor het 
eindrapport is gesteld op 18 december. Daarvoor 
verwachten we tussenresultaten te kunnen 
presenteren aan Driehuis.

Wordt de maximumcapaciteit van de wegen 
onderzocht?

Ja, dit wordt onderzocht.

Worden de aannames, modellen en metingen in het 
verkeersonderzoek gedeeld?

Ja, die worden gedeeld. De resultaten van het 
verkeersonderzoek zijn openbaar.

Worden de extra verkeersbewegingen die te 
verwachten zijn als er extra woningen worden 
gebouwd meegenomen in het verkeersonderzoek?

Dit wordt in het verkeersonderzoek meegenomen. 
Net zoals verschillende andere scenario’s.

Wordt elektrisch deelvervoer ook besproken tijdens 
de Dorpsdialoog?

Dit is ook onderwerp van gesprek voor de 
Dorpsdialoog. Het is één van de factoren die bepaalt 
hoe we moet onze openbare ruimte omgaan. 
Elektrisch deelvervoer wordt ook genoemd in de 
Mobiliteitsagenda van de gemeente. In de gemeente 
Velsen staat het nog wel in de kinderschoenen, maar 
er wordt gewerkt om dit te versterken. Daarbij moet 
wel gezegd worden dat elektrisch deelvervoer niet 
de oplossing voor de complete verkeersproblematiek 
is. Hiervoor is een mix van verschillende oplossingen 
nodig.

De Mobiliteitsagenda van de gemeente Velsen is 
terug te vinden op de gemeentelijke website: 
www.velsen.nl/mobiliteitsagenda.

Wordt onderzocht of de busbaan kan worden 
opengesteld voor ander verkeer?

Nee, dit wordt niet onderzocht en is dit is ook niet 
aan de orde. 

Worden meer ingrijpende maatregelen ook 
onderzocht om het verkeersprobleem in Driehuis op 
te lossen, zoals een tunnel onder Driehuis?

Om het verkeer in Driehuis zo goed mogelijk door 
te laten stromen worden verschillende maatregelen 
genomen. Deels gaat dit om ‘zachte’ maatregelen, 
zoals het aanpassen van de maximumsnelheid, deels 
om ‘harde’ maatregelen zoals het verbeteren van 
de wegen of het aanleggen van een rotonde. Bij alle 
maatregelen wordt gekeken hoe realistisch ze zijn 
en of de kosten te verantwoorden zijn. Een tunnel 
is een dure ingreep die niet te verantwoorden is, 
omdat de maatschappelijke baten de kosten niet 
rechtvaardigen.
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Groen, klimaat en duurzaamheid

Wat gebeurt er met de bomen die gekapt worden 
ten behoeve van woningbouw?

In de gemeente geldt een plicht om gekapte bomen 
opnieuw te planten. Het kan voorkomen dat oudere, 
grote bomen gekapt worden en hiervoor jongere, 
kleinere bomen terug worden geplaatst.

Kunnen alle bomen zomaar worden gekapt?

Nee, waardevolle bomen of monumentale bomen 
mogen niet zomaar gekapt worden. Voor het kappen 
van een boom is een vergunning nodig.

Wat voor bomen plant de gemeente terug?

De gemeente plant bomen terug die levensvatbaar 
zijn en kunnen groeien. Dat betekent dat er geen 
grote bomen (>8 meter lengte) geplant worden. 
Het soort boom is afhankelijk van de ondergrond en 
omgeving.

Heeft de gemeente beleid met betrekking tot het 
groen en bomen?

De gemeente heeft onlangs een nieuw 
Groenstructuurplan vastgesteld. Daarnaast is er 
bomenbeleid in de vorm van een bomenplan.

Het Groenstructuurplan van de gemeente Velsen 
is terug te vinden op de website van de gemeente: 
www.velsen.nl/groenstructuurplan.

Hoe wordt rekening gehouden met 
klimaatverandering en verduurzaming? 

Het klimaat verandert. Om hierop te anticiperen 
zullen er voorzieningen moeten komen in gebouwen, 
maar zeker ook in de openbare ruimte. Het ligt voor 
de hand om dit te koppelen aan de herinrichting van 
de openbare ruimte. 

Wordt er ook rekening gehouden met biodiversiteit? 

In alle (woning)bouwplannen wordt rekening 
gehouden met biodiversiteit. Ontwikkelaars en de 
gemeente zijn dit verplicht. Zowel onder de huidige 
Wet ruimtelijke ordening als onder de nieuwe 
Omgevingswet gelden hier strenge regels voor om de 
biodiversiteit te beschermen. 

Is er ruimte binnen de Dorpsdialoog voor 
verduurzaming? 

Ja, alle onderwerpen die bijdragen aan de 
leefbaarheid en toekomst van Driehuis kunnen 
onderdeel van de Dorpsdialoog zijn. In de 
startbijeenkomst waren er al bewoners die 
bijzondere aandacht vroegen voor thema’s als 
verduurzaming. Tijdens de bijeenkomst van 2 juli 
werd gesproken over ‘puzzelstukjes’: het combineren 
van aanpassingen in de openbare ruimte met 
verduurzaming, biodiversiteit, klimaatadaptatie en 
mogelijk zelfs circulariteit. 
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Derde bijeenkomst

Op dinsdagavond 6 oktober is de 
vervolgbijeenkomst van de Dorpsdialoog 
Driehuis. 

Op basis van alle informatie die is opgehaald 
tijdens de startbijeenkomst gaan we een 
aantal onderwerpen verder uitdiepen en 
met u bespreken, zoals de kernwaarden van 
Driehuis en uw zorgen. Via gemeentelijke 
communicatiekanalen en sociale media wordt 
de uitnodiging verspreid. 



Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan 
via wonen@velsen.nl. We zorgen ervoor dat 
uw vraag zo snel mogelijk beantwoord is.

Deze Vraag en Antwoord wordt regelmatig 
aangevuld. Lees de meest recente versie op 
www.samenspelvelsen.nl.
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