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Motie
Ruimtelijke kenmerken van het Houtens DNA

Raadsvoorstelnummer: 599038

- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 5

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 8-11-2022

Onderwerp: Ruimtelijke kenmerken van het Houtens DNA

De raad,
Het collegeprogramma gelezen hebbend,

overwegende dat 
• het belangrijk is om goede uitgangspunten en kaders te hebben wanneer we impactvolle 

bouwplannen ontwikkelen voor Houten;
• een van deze uitgangspunten is dat er gebouwd moet worden volgens de ruimtelijke 

kenmerken die Houten tot een gewaardeerde woonomgeving maakt en deze kenmerken 
worden aangeduid als het ‘Houtens DNA’

• in het collegeprogramma veel gewicht wordt gehangen aan het begrip ‘Houtens DNA’, zonder 
dat hier verder invulling aan gegeven wordt;

• verschillende inwoners ook verschillende ideeën hebben over wat verstaan wordt onder het 
‘Houtens DNA’;

• Houten een grote verscheidenheid heeft aan bouwstijlen, bouwhoogtes en wijken die een 
verschillend karakter hebben;

• in het huidige debat vaak wordt benoemd wat niet onder het ‘Houtens DNA’ valt, maar niet wat 
wel ‘Houtens DNA’ is;

van mening dat 
• het belangrijk is een breed gedragen, apolitieke en langjarig bruikbare definitie (omschrijving) 

te hebben over de ruimtelijke kenmerken (het Houtens DNA) als basis voor te ontwikkelen 
bouwplannen; 

• Hiervoor een brede raadpleging nodig is, waarbij experts / adviseurs uit alle lagen van de 
bevolking worden geraadpleegd;

• het nodig is een kader te hebben dat gericht is op de (realiteit van de) huidige en toekomstige 
uitdagingen in de ruimtelijke ontwikkeling van Houten

Roept het college op
• Alvorens te starten met visie op bouwen in Houten Oost, uiterlijk in het tweede kwartaal van 

2023 een kaderstellend raadsvoorstel aan de raad voor te leggen over de uitgangspunten van 
de ruimtelijke en sociale structuur van Houten;

• In dit raadsvoorstel beargumenteerd uit te werken wat bij de toekomstige uitgangspunten van 
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de ruimtelijke en sociale structuur van Houten hoort, zodat deze aansluit bij de toekomstige 
woon- en leefbehoefte en demografische ontwikkelingen. 

• Voor de ontwikkeling van dit document een brede raadpleging te doen, waarbij experts en 
adviseurs uit de bevolking geraadpleegd worden;

• Het stedenbouwkundig bureau dat momenteel geselecteerd wordt voor het CMK gebied, 
hierbij te betrekken;

• De bekostiging hiervan ten laste te laten komen van de bestemmingsreserve ‘Bouwen voor 
Houten 2023-2026’.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
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