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

woensdag 16 mei 2018
20:00 uur
21:15 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

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


VVD-fractie:
J.W. Meijerman, J. Ribberink



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



D66-fractie:
B. Schröder, S.P.J. van den Eynde



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
J.B.R. Driessen, L. Schaap



PvdA-fractie:
K. Gencer, N. Honing



GroenLinks-fractie:
mw. M.E. Lemmens, mw. K.S. Rienstra



ChristenUnie-fractie:
mw. M. Terlouw, W. Doorn



Fractie Leefbaar Huizen:
mw. L. Veer, R.W. de Bruijn



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra
College
wethouder M.L.C. Verbeek, wethouder G.E.H. Pas, burgemeester K.S. Heldoorn
Ambtelijk adviseurs
R. van Noord, W. Menzel

Afwezig:


M. Boonstra (ChristenUnie)

Datum: 18-05-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Burgemeester Heldoorn is aanwezig in
verband met de beantwoording van vragen bij agendapunt 5.3.

2.

Mededelingen
Dhr. Boonstra heeft zich afgemeld voor de vergaderingen tot september.

3.

Vaststellen vergaderorde
Dhr. Van der Linden heeft zich aangemeld om in te spreken. Het inspreken komt bij agendapunt 6 aan de
orde. Een vraag van de fractie van de ChristenUnie over zonnepanelen zal aan agendapunt 5.3 worden
toegevoegd. De commissie besluit overigens om de voorgestelde vergaderorde vast te stellen.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 7 maart 2018
Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededeling van wethouder Pas over de aanpak van de waterplantenproblematiek is op verzoek van dhr.
Woudsma voor behandeling aangemeld (agendapunt 7.4).

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
De fractie van Leefbaar Huizen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de
Raad van State over borrelshops bij supermarkten. Burgemeester Heldoorn beantwoordt deze vragen.
Wethouder Pas geeft antwoord op vragen van mevr. Terlouw over de wenselijkheid van zonnepanelen in het
beschermde dorpsgezicht.
Toezegging:
Een geactualiseerde welstandsnota zal nog in 2018 aan de commissie Fysiek Domein worden voorgelegd.

6.

Spreekrecht voor burgers
Dhr. Van der Linden spreekt als inwoner in over de problematiek rond de Japanse duizendknoop.
Aansluitend beantwoordt dhr. Van der Linden vragen van verschillende fracties.
Omdat de aanpak van de Japanse duizendknoop is opgenomen bij de voorstellen voor nieuw beleid in het
kader van de programmabegroting 2019, stelt de voorzitter voor dat de inspreekreactie van dhr. Van der
Linden wordt betrokken bij de behandeling daarvan (28 juni gecombineerde commissievergadering, 12 juli
raadsvergadering). De commissie stemt daarmee in.

7.

Behandelpunten

7.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Hiervoor zijn geen stukken geagendeerd.
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7.2

Grondverkoop 2e fase Oude Haven
Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld over onder meer de geluidaspecten, de mate van
participatie en de opgelegde geheimhouding bij de bijlagen. Deze vragen worden door wethouder Verbeek
en dhr. Van Noord beantwoord. Diverse fracties zijn positief over het aardgasvrij bouwen. Dhr. Bource vraagt
in dit verband aandacht voor riothermie als mogelijke optie voor verwarming van de woningen.
Alle fracties stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel, met uitzondering van de CDA-fractie, die het
voorstel (met een positieve grondhouding) mee terugneemt naar de fractie. Het raadsvoorstel zal als
behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei.

7.3

Opstellen bestemmingsplan Wijngaard en toepassen coördinatieregeling
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over onder andere het overleg met het naastgelegen bedrijf, de
gehouden informatieavond en de keuze voor het aantal woningen.
De fracties van GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SGP en ChristenUnie stemmen in met het raadsvoorstel. De
fracties van Dorpsbelangen Huizen, CDA en Leefbaar Huizen nemen het voorstel mee terug naar de fractie.
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei.

7.4

Mededeling wethouder Pas over de aanpak waterplantenproblematiek
Wethouder Pas antwoordt op een vraag van dhr. Woudsma dat er nog geen reactie is gekomen van de zijde
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de gestuurde brief. Een vraag van dhr. Doorn over de
structurele en incidentele kosten wordt eveneens door wethouder Pas beantwoord.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst
Mevr. Veer vraagt of er een verslag is opgemaakt van de bijeenkomst in februari over de riviercruisevaart
(toezegging 13). Dat is niet het geval. De commissie besluit op verzoek van dhr. Honing om toezegging 13 op
de lijst te handhaven.
Dhr. Doorn roept het college op om de kans op subsidie uit het wifi4EU-plan te benutten (toezegging 22).
De commissie besluit om de toezeggingen 10, 11 en 14 van de lijst af te voeren.

9.

Rondvraag en sluiting
Op een vraag van dhr. De Bruijn over de brugbediening bij de Aanloophaven antwoordt wethouder Verbeek
dat, in afwachting van een besluit van het college, Vaarkracht bereid is gevonden de brugbediening tijdelijk
op zich te nemen.
Dhr. Ribberink informeert of de winkeliers in de Oostermeent zijn betrokken bij de vergunningverlening voor
het Oldtimer Festival. Wethouder Verbeek beantwoordt deze vraag.
Wethouder Pas geeft antwoord op een vraag van dhr. Woudsma over de boombakken in de Havenstraat.
De voorzitter memoreert dat dit de laatste keer is dat het college in deze samenstelling aanwezig is bij de
commissievergadering Fysiek Domein. Namens de commissie bedankt hij de wethouders Verbeek en Pas
voor de geleverde inzet in deze periode. Er is in de raad van 4 juni uitgebreider gelegenheid hierbij stil te
staan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2018
De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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