Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein
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PvdA-fractie:
S. van der Pas, N. Honing
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R. van Noord, H. Loman, V. Smith
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de wethouders Rebel en Boom
als nieuwe leden van het college.

2.

Mededelingen
Dhr. Gencer wordt vervangen door dhr. Van der Pas.

3.

Vaststellen vergaderorde
Dhr. Vogelaar en mw. Lahpor hebben zich aangemeld om in te spreken over de winkeltijdenverordening. Dat
komt bij agendapunt 7.2 aan de orde.
Vanwege de aanwezigheid van wethouder Rebel in drie raadscommissies deze week zal agendapunt 7.5
(programmabegroting Regio Gooi en Vechtstreek) na agendapunt 7.2 worden behandeld, zodat wethouder
Rebel daarna de vergadering kan verlaten.
De commissie besluit voor het overige om de voorgestelde vergaderorde vast te stellen.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 mei 2018
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 mei 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededeling van wethouder Boom over het ontwerp van de Omgevingsvisie Noord-Holland komt bij
agendapunt 7.7 aan de orde.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de onenigheid inzake de brugbediening van de
Aanloophaven. De schriftelijke beantwoording daarvan is onderdeel van de agenda. Dhr. Meijerman stelt
hierop enkele aanvullende vragen, onder meer over de achterliggende redenen bij het genomen
collegebesluit. Ook enkele andere fracties stellen vragen. De vragen worden door wethouder Verbeek
beantwoord.
Toezegging:
De commissie Fysiek Domein wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over de wijze van aanbesteding
van de brugbediening in de Aanloophaven voor de komende periode.

6.

Spreekrecht voor burgers
Dhr. Vogelaar en mw. Lahpor spreken in bij agendapunt 7.2.

7.

Behandelpunten

7.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Hiervoor zijn geen stukken geagendeerd.

Datum: 22-06-18

Blad: 2

7.2

Winkeltijdenverordening/zon- en feestdagenregeling
Achtereenvolgens spreken dhr. Vogelaar (namens de Vereniging Zondagsrust) en mw. Lahpor in over dit
onderwerp. De voorzitter bedankt beide insprekers voor de inbreng.
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van diverse fracties over de laad- en lostijden, de wenselijkheid van
een draagvlakonderzoek, de eventuele gedwongen openstelling voor winkeliers in een VvE en de
wenselijkheid van een evaluatie van het besluit.
Alle fracties beschikken over voldoende informatie voor behandeling van het voorstel in de raad. De fracties
van GroenLinks, D66, PvdA, VVD en Leefbaar Huizen stemmen in met het raadsvoorstel. De SGP-fractie
spreekt zich uit tegen het raadsvoorstel. De fractie van Dorpsbelangen Huizen neemt het voorstel mee terug
naar de fractie. De fracties van het CDA en ChristenUnie willen het voorstel bespreken in de raad. Het
raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli.

7.3

Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en meerjarenramingen Goois
Natuurreservaat
Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de participantenbijdrage, de stand van zaken rond het
project Tafelberg en de locatie van het speelbos. Wethouder Verbeek beantwoordt de vraag over het
speelbos.
Toezegging:
Wethouder Verbeek zal de commissie Fysiek Domein informeren over de ontwikkelingen rondom de locatie
van het speelbos, inclusief de wijze waarop met het GNR en omwonenden wordt overlegd.
Toezegging:
Voor behandeling van het voorstel “Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en
meerjarenramingen GNR” in de raad van 5 juli informeert wethouder Verbeek de raad over de oorzaken van
de verhoging van de participantenbijdrage aan het GNR en de noodzaak daartoe, alsmede de stand van
zaken rond het project Tafelberg.
Alle fracties stemmen in met het voorstel, met uitzondering van de fracties van de VVD en de PvdA die het
voorstel mee terugnemen naar de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor
de raadsvergadering van 5 juli.

7.4

Beschikbaar stellen budget en vaststellen exploitatie Keucheniushof e.o.
Wethouder Boom beantwoordt vragen over de relatie tussen het raadvoorstel en het verschenen artikel in de
Gooi en Eemlander, waarin melding wordt gemaakt van een verminderde opbrengst van de parkeerplaatsen
bij dit project, doordat woningen verhuurd worden. Op de vraag of dit had kunnen worden voorzien,
antwoordt wethouder Boom dat uit een eerste onderzoek blijkt dat dit niet zo in beeld in geweest.
Toezegging:
Wethouder Boom verstrekt nadere informatie over de vraag hoe de berichten over de verminderde opbrengst
van parkeerplaatsen bij het project Keucheniushof moeten worden geduid in relatie tot de gevoerde
gesprekken die door het vorige college zijn gevoerd over dit project.
Dhr. De Bruijn vraagt waarom er geheimhouding rust op bijlage 2 bij het raadsvoorstel.
Toezegging:
Wethouder Boom informeert de raad over de redenen van geheimhouding van bijlage 2 bij het raadsvoorstel
“Beschikbaar stellen budget en vaststellen exploitatie Keucheniushof e.o.”, voorafgaande aan de
behandeling daarvan in de raadsvergadering van 5 juli.
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De fracties van de PvdA en de VVD gaan akkoord met het raadsvoorstel. De overige fracties nemen het
voorstel mee terug naar de fractie, waarbij D66 en het CDA aangeven dat met een positieve grondhouding te
doen. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli.
7.5

Zienswijze programmabegroting 2019-2022 Regio Gooi en Vechtstreek en opmerkingen m.b.t.
jaarrekening 2017
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over het onderdeel GAD, in het bijzonder het project Van Afval Naar
Grondstof, en het zorg- en veiligheidshuis.
Toezegging:
Het college informeert de commissie en raad op gezette tijden over de ontwikkelingen rond het zorg- en
veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
De voorzitter concludeert dat de commissie over voldoende informatie beschikt over de onderdelen Sturing
en GAD van de programmabegroting 2019-2022 Regio Gooi en Vechtstreek voor behandeling daarvan in de
raad van 5 juli.

7.6

Brief Natuurmonumenten Aanbieding manifest ‘Groen verdient de ruimte’
Mw. Rienstra licht toe dat zij de brief voor behandeling in de commissie heeft aangemeld, omdat zij graag
met de raad van gedachten wil wisselen over de inhoud van de brief, met name over de tien tips die aan
gemeenten worden gegeven. De commissie besluit om de brief te plaatsen in rubriek B voor de
raadsvergadering van 5 juli: om preadvies in handen van het college met een raadsvoorstel.

7.7

Mededeling wethouder Boom over het ontwerp van Omgevingsvisie provincie Noord-Holland
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van de ChristenUnie en de VVD. Wethouder
Boom geeft antwoord op vragen van deze en enkele ander fracties over onder meer het ontbreken van een
visie voor Gooi en Vechtstreek en het ontbreken van de lightrailverbinding met Almere in het document.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst
Mevr. Van Deutekom vraagt naar de redenen om af te zien van de aanvraag voor het wifi4EU-plan
(toezegging 16). Wethouder Verbeek geeft daarop (namens wethouder Rebel) antwoord. Het college wordt
meegegeven in de volgende lijst van toezeggingen op te nemen dat deze toezegging kan worden afgevoerd,
zodat de commissie vervolgens daartoe kan besluiten.
Dhr. Doorn en dhr. Driessen vragen naar de voortgang van toezegging 11: het voorstel voor de regeling
omtrent de handhaving van het illegaal gebruik van vakantiewoningen.
Toezegging:
Wethouder Boom informeert de commissie Fysiek Domein over de voortgang van het voorstel voor de
regeling omtrent de handhaving van het illegaal gebruik van vakantiewoningen.
Dhr. Bource vraagt of op de volgende toezeggingenlijst de namen van de nieuwe wethouders kunnen worden
opgenomen. De voorzitter meldt dat daar aandacht voor is. Daarnaast stelt de voorzitter vast dat de
toezegging uit de commissievergadering van 16 mei per abuis niet is opgenomen. Het betreft de volgende
toezegging: “Een geactualiseerde welstandsnota zal nog in 2018 aan de commissie Fysiek Domein worden
voorgelegd.”

9.

Rondvraag en sluiting
Dhr. Van der Pas vraag het college naar het beleid omtrent de toegankelijkheid, toiletvoorzieningen en
vluchtmogelijkheden voor mindervaliden bij evenementen. Wethouder Verbeek geeft hierop antwoord.
Mw. Rienstra vraagt naar de wijze waarop het college het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht onder
aandacht gaat brengen. Wethouder Verbeek beantwoordt deze vraag.
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Dhr. De Bruijn stelt dat de kustvisie noch op de lijst van toezeggingen, noch op de lijst van moties is
opgenomen. Hij vraagt naar het tijdspad voor het opstellen van de kustvisie.
Toezegging:
Een eerste beeld van de kustvisie wordt eind 2018 aan de commissie Fysiek Domein voorgelegd.
Dhr. De Bruijn vraagt wanneer de waterplanten in het Gooimeer worden gemaaid.
Toezegging:
Wethouder Verbeek informeert de commissie Fysiek Domein voor het aanstaande maaiseizoen over de
planning voor het maaien van de waterplanten in het Gooimeer.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 september 2018

De commissiegriffier,

De voorzitter,

Overzicht bestuurlijke toezeggingen (voor toezeggingenlijst):
De commissie Fysiek Domein wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over de wijze van aanbesteding
van de brugbediening in de Aanloophaven voor de komende periode.
Wethouder Verbeek zal de commissie Fysiek Domein informeren over de ontwikkelingen rondom de locatie
van het speelbos, inclusief de wijze waarop met het GNR en omwonenden wordt overlegd.
Wethouder Boom verstrekt nadere informatie over de vraag hoe de berichten over de verminderde opbrengst
van parkeerplaatsen bij het project Keucheniushof moeten worden geduid in relatie tot de gevoerde
gesprekken die door het vorige college zijn gevoerd.
Het college informeert de commissie en raad op gezette tijden over de ontwikkelingen rond het zorg- en
veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
Wethouder Boom informeert de commissie Fysiek Domein over de voortgang van het voorstel voor de
regeling omtrent de handhaving van het illegaal gebruik van vakantiewoningen.
Een eerste beeld van de kustvisie wordt eind 2018 aan de commissie Fysiek Domein voorgelegd.

Datum: 22-06-18

Blad: 5

