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

maandag 29 januari 2018
20:00 uur
24.00 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

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

VVD-fractie:
mw. J.H. Prins

•

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

•

D66-fractie:
mw. H.C. Hasper, B. Schröder

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (van 20.30 t/m 23.25 uur), J.B.R. Driessen (t/m 23.25 uur)

•

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

•

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

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn

•

Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, R.W. de Bruijn

•

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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra
College
mw. M.L.C. Verbeek, G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseurs
D. den Tenter, R. van Noord

Afwezig:
G.G. Oudhof

Datum: 30-01-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter heropent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een bericht van verhindering
ontvangen van dhr. Oudhof. Mw. Rebel, die dhr. Oudhof vervangt, zal iets later aanwezig zijn.

6.

Spreekrecht voor burgers
Er hebben zich negen insprekers gemeld voor het agendapunt kustvisie (7.5). De insprekers krijgen het
woord bij dit agendapunt. De commissie besluit om vragen aan de insprekers volgens de gebruikelijke
werkwijze aan de orde te stellen, dus (per inspreker) direct na het inspreken.

7.

Behandelpunten

7.5

Uitwerking kustvisie
Achtereenvolgens spreken in:
• dhr. Vink namens de initiatiefgroep Huizen Haven van ’t Gooi;
• dhr. Doyer namens AWN Naerdincklant, Stichting Huizer Botters en de Historische Kring Huizen;
• dhr. Calis;
• mw. Schaap;
• mw. Geerlings namens de aanwonenden van de Labradorstroom;
• mw. Rowold;
• dhr. De Boer;
• mw. Pomp - van Meerten;
• mw. Schreijer.
De insprekers beantwoorden diverse vragen. De commissie besluit om een vraag van mw. Prins over de
geheime bijlage bij het raadsvoorstel in een besloten deel aan het einde van de vergadering te behandelen.
Na een korte schorsing geven wethouder Verbeek en dhr. Den Tenter antwoord op verschillende vragen
vanuit de commissie, zowel in de eerste als in de tweede termijn. De vragen hebben onder meer betrekking
op de status van het voorliggende voorstel en diverse inhoudelijke aspecten van het plan, zoals de plaats van
het paviljoen, de trekkerscamping en de eventuele overlast. Wethouder Pas beantwoordt een vraag over de
mogelijke rol van de Coöperatie Gastvrije Randmeren bij de uitwerking van de plannen.
De fracties van GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, CDA, VVD, Leefbaar Huizen, D66, ChristenUnie en de
SGP nemen het voorstel mee terug naar de fractie, laatstgenoemde drie fracties met een positieve
grondhouding. De PvdA-fractie is niet akkoord met het voorliggende voorstel.
Het raadsvoorstel zal als behandelstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 februari.
7.6
Uitvoering motie onderzoek BNI-terrein aan de Havenstraat
Diverse fracties uiten in de eerste en tweede termijn wensen over het plan van aanpak. Mw. Landré geeft
aan bedenkingen te hebben bij de keuze van het bureau voor uitvoering van de opdracht. De voorzitter vat
samen dat in grote lijnen aan het college twee wensen worden meegegeven. Ten eerste wordt gevraagd om
in de opdracht niet alleen de rendabele opties voor invulling van het gebied mee te nemen, maar een breed
scala aan opties voor te leggen, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld daarover politieke keuzes te
maken. Ten tweede wordt gevraagd om op voorhand geen partijen uit te sluiten, dus om open te blijven staan
voor bruikbare ideeën van partijen die bijvoorbeeld niet bij het raadspodium aanwezig waren.
De commissie stemt onder deze voorwaarden in met het verlenen van de opdracht voor het in het memo
genoemde nader onderzoek.
De voorzitter schorst de openbare vergadering om 23.30 uur.
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Om 23.55 uur heropent de voorzitter de openbare vergadering.
9.

Rondvraag en sluiting
Dhr. Bosch doet, met het oog op de komende campagneperiode, een oproep aan partijen om elkaar met
respect te blijven bejegenen.
Dhr. Koning stelt een vraag over de detailhandelsvisie. Wethouder Verbeek antwoordt dat deze visie in de
loop van dit jaar wordt verwacht.
De voorzitter sluit de vergadering om 24.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2018
De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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