Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 11 juni 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:00 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: H.J. Brasser
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. D.C.
van Deutekom (CDA), R. Woudsma (CDA), M.W. Hoelscher (PvdA), N. Honing
(PvdA), B. Schröder (D66), R. Schaap (D66), A.G. van der Blom (GroenLinks), mw.
L.C.Landré (GroenLinks) mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), J.B.R. Driessen
(Dorpsbelangen Huizen), G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), W.Doorn
(ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouders G.E.H. Pas en mw. M.L.C. Verbeek
Ambtelijk adviseur: R. van Noord

Afwezig

:

T. Herlaar (ChristenUnie), R.W. de Bruijn(Leefbaar Huizen), mw. M.Schram (Leefbaar
Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
Geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen vergaderorde
Punt 7.4 inzake ontwikkelingen Kronenburgerstraat 6 komt als 1e behandelpunt aan de orde.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 7 mei 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- Mw. N. Montizaan over ontwikkelingen Kronenburgerstraat 6 (bij agendapunt 7.5)

6.

Informatie van het college.
a. Informatie GAD-meter 2013
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
Via de notulen zal nadere informatie gegeven worden over een aantal technische vragen.
b. Informatie gebruik Ambachtsweg 51
Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging:
Datum: 06-06-1613-06-14

Blad: 1

De commissie zal, naar aanleiding van aanvullende vragen daarover van mw. Van Deutekom (CDA), nog
nader worden geïnformeerd m.b.t. de inhoud van de website van de ondernemer en het gelegenheid geven
voor wijnproeverijen.
6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Geen bijzonderheden.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met het bijgewerkte overzicht. Wethouder Pas zal bevorderen dat de toezegging
over de vogeleilandjes binnen de aangegeven tijdsperiode gerealiseerd wordt.

6.3

Vragen aan het college
Wordt geen gebruik van gemaakt.

7.

Behandelpunten.

7.4

Brief inwoner ontwikkelingen rond Kronenburgerstraat 6
Mw. N.Montizaan geeft een toelichting op de aan de raad gezonden brief d.d. 23 april 2014.
De commissie neemt kennis van de informatie van de wethouders Pas en Verbeek. De commissie adviseert
de brief weer te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de a.s. raadsvergadering onder rubriek C.
Toezegging:
Voor zover aanwezig zal het door mw. Montizaan genoemde verdagingsbesluit nog aan de commissieleden
worden toegezonden. Via de notulen zal nog detail-informatie worden gegeven over elementen als:
aanbrengen extra garagedeur, oprichten bouwmuur en de toepassing van een hoger legestarief bij
legalisatie.

7.1

Beleid werklocaties gemeente Huizen
De commissie gaat in meerderheid met het voorstel akkoord. De vertegenwoordigers van de fracties van
VVD en PvdA behouden hun standpunt voor.

7.2

Conceptbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van het Goois Natuurreservaat
De commissie stemt met dit voorstel in. Kan als hamerpunt voor de raadsvergadering van 26 juni a.s.
geagendeerd worden.

7.3

1e Partiële herziening bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum
De vertegenwoordigers van de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks
adviseren positief over het aan de raad uit te brengen voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties van
VVD, PvdA en D66 nemen het voorstel terug naar hun fractie. De vertegenwoordiger van de PvdA-fractie
kan zich een woonbestemming voor het perceel Ceintuurbaan 3a en 3b (van Wessel) indenken en overweegt
een amendement ter zake in te dienen bij de behandeling in de raadsvergadering van 26 juni a.s.

9.

Rondvraag
Wethouder Pas is voornemens het dossier parkeerplaatsen Kornwerd op korte termijn tot een verdere
afwikkeling te brengen. Vanuit het regionaal portefeuillehoudersoverleg bevestigt hij mede namens
wethouder Verbeek commissie en raad nauw te willen betrekken bij de vaststelling en uitwerking van de
regionale samenwerkingsagenda.
Wethouder Verbeek deelt mee dat de planontwikkeling rond de Kostmand thans een verheugend perspectief
toont voor de daadwerkelijke realisering binnen afzienbare termijn vermoedelijk al rond de komende
jaarwisseling.
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