Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

woensdag 28 juni 2017
20:00 uur
23:05 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

Voorzitter en commissiegriffier
R.H. Rebel (voorzitter)
E. Weyland (commissiegriffier)
Commissieleden


VVD-fractie:
mw. J. Prins, mw. J.M.T. van der Will



CDA-fractie:
mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma



D66-fractie:
C.B. de la Mar, P. Lekkerkerker



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, G.G. Oudhof



PvdA-fractie:
M.W. Hoelscher, N. Honing



GroenLinks-fractie:
mw. L.C. Landré, M. Mdaghri



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn



Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn, A.J. van Bennekom (t/m 23.00 uur)



SGP-fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. M.L.C. Verbeek, mw. M. Verhage, G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseurs
mw. T. van Zundert, mw. L. Schoppen, B. van Bekkum, L. Detering, R. Castelein, R. Zethof

Afwezig:
-

Datum: 30-06-17

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie besluit vanwege de aanwezigheid van insprekers om de agendapunten 8.1 en 8.3 als eerste
te behandelen. Daarna worden de behandelpunten afgewerkt volgens de voorgestelde volgorde, dus 8.2,
8.4, 8.5 etc. Dhr. Doorn had de mededeling over de regionale energietransitie aangemeld voor behandeling
(agendapunt 8.9), maar stelt voor dit punt bij nader inzien van de agenda af te voeren. Aldus wordt de
agenda vastgesteld.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 17 mei 2017
Het resumé van de openbare vergadering van 17 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen toezeggingenlijst

5.1

Toezeggingenlijst: toelichting op voortgang
Dhr. Honing verzoekt om toezegging 19 aan te houden op de lijst. De commissie stemt daarmee in.
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de toezeggingen 17, 18, 20 en 23 van de lijst.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld komen terug bij agendapunt 8. De overige
mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

7.

Spreekrecht voor burgers
Er zijn drie insprekers. Het inspreken gebeurt bij de agendapunten 8.1 en 8.3.

8.

Behandelpunten

8.1

Brief Vishandel Bunschoten over vispaviljoen aan Oude Haven
Dhr. Kroon, ondernemer, spreekt mede namens de heer Schiltkamp van Bunschoten Vis in over het verzoek
aan het college om een vispaviljoen bij het bedrijf Bunschoten Vis te realiseren. Aansluitend beantwoorden
de heren Kroon en Schiltkamp vragen van een aantal fracties. De voorzitter bedankt dhr. Kroon en dhr.
Schiltkamp voor hun inbreng.
Wethouder Verbeek beantwoordt vervolgens vragen vanuit de commissie over het gepleegde overleg met
dhr. Kroon in de afgelopen jaren en het inmiddels genomen besluit van het college om het verzoek af te
wijzen. Naar aanleiding van de beantwoording besluit de commissie de raad via rubriek G van de lijst van
ingekomen stukken te adviseren om het college te verzoeken om zijn besluit te heroverwegen en de
commissie te informeren over de uitkomst van de heroverweging.
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8.2

Verkoop grond aan bedrijf V.O.C. Huizermaatweg 1
Alle fracties gaan akkoord met het voorstel. Er zijn geen wensen en bedenkingen. Het raadsvoorstel zal als
hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli.

8.3

Raadsmotie Voorstel Actieplan Evenementen 2019-2022 en subsidies
Dhr. Kolk, secretaris van de Botterwerf, spreekt in over de gevolgen van het voorliggende actieplan voor het
Havenfestival en de Botterwerf en beantwoordt hierna enkele vragen. De voorzitter bedankt de heer Kolk
voor zijn inbreng.
Tijdens de opiniërende bespreking komen verschillen aspecten van het actieplan aan de orde en worden
diverse knelpunten gesignaleerd. Onder meer wordt ingegaan op de verhouding tussen bestaande en nieuwe
evenementen, het beperkt beschikbare budget en de wenselijkheid om dit te verhogen, de hoogte van het
marketingbudget, de definitie van kernevenementen en de gevolgen van het actieplan voor bestaande
evenementen als het Havenfestival. Enkele vragen aan het college worden door wethouder Verbeek
beantwoord.
Wethouder Verbeek dankt de commissie voor de geleverde inbreng en zegt toe de reacties mee te nemen bij
het opstellen van een definitief actieplan.

8.4

Zienswijze financiering Uitvoeringsprogramma 2017/2018 regio Gooi en Vechtstreek
Wethouder Pas beantwoordt een vraag van dhr. Driessen over de verhoging van de bijdrage. De heer
Bource erkent de noodzaak van een regionale agenda, maar vraagt oog te houden voor de extra uitgaven die
hiervoor nodig zijn. De voorzitter stelt vast dat de commissie voldoende informatie heeft voor behandeling
van dit voorstel in de raadsvergadering van 13 juli.

8.5

Vaststelling bestemmingsplan Erfgooierscollege
Er zijn geen vragen over het raadsvoorstel. Alle fracties gaan akkoord met het voorstel, met uitzondering van
de fractie van Leefbaar Huizen. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 13 juli.

8.6

HOV: instemmen met afspraken provincie en Huizen over tracé meerijden via de Meent
Diverse fracties complimenteren het college met de getoonde inzet en het bereikte resultaat. Wethouder Pas
dankt de commissie hiervoor en beantwoordt aansluitend een vraag van dhr. De Bruijn over het herplanten
van bomen nabij De Regentesse. De meerderheid van de fracties geeft aan een standpunt in de
raadsvergadering van 13 juli a.s. naar voren te brengen. Het voorstel wordt dus als behandelpunt
geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli.

8.7

Mededeling wethouder Pas betreffende evaluatie fietsstraat
Mw. Prins stelt vragen over de afname van het aantal fietsers, mogelijkheden voor eenrichtingsverkeer en het
visueel afscheiden van het fiets- en voetgangersdeel. Dhr. Bource vraagt naar mogelijkheden om bij fietsers
het gevoel weg te nemen door auto’s opgejaagd te worden. Wethouder Pas beantwoordt deze vragen.

8.8

Mededeling wethouder Verbeek juni 2017
Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van dhr. Woudsma over de mogelijkheid om plaatsing van
een glascontainer bij de nieuwe winkel van Lidl te verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning
voor deze winkel. Een vraag van dhr. De Bruijn over de kustzone wordt eveneens door wethouder Verbeek
beantwoord.

8.10 Mededeling wethouder Pas betreffende voortgang petitie Ceintuurbaan
Naar aanleiding van de mededeling vraagt mw. Prins of aspecten als wateroverlast en geluidreducerend
asfalt de aandacht hebben. Wethouder Pas beantwoordt deze vragen. Een vraag van dhr. De Bruijn over de
communicatie met omwonenden in het kader van deze petitie wordt ook door wethouder Pas beantwoord.
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9.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Om 23:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2017
De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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