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

woensdag 12 september 2018
20:00 uur
22:15 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:
W. Doorn, L.M. Boonstra



Fractie Leefbaar Huizen:
mw. L. Veer, F.E.R. Koning



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

Griffie/raadsadviseur
College
wethouder M.L.C. Verbeek, wethouder R.G. Boom, wethouder G. Rebel
Ambtelijk adviseurs
mw. L. Mercx

Afwezig:
-

Datum: 14-09-18

Blad: 1

1.

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

2.

Mededelingen
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

3.

Vaststellen vergaderorde
Er zijn vier mededelingen aangemeld voor behandeling. Deze mededelingen staan geagendeerd als
agendapunten 7.7 t/m 7.10. Er hebben zich insprekers gemeld voor twee onderwerpen:
- Visio Amersfoortsestraatweg 180
- fonteinkruid/waterplanten.
De commissie besluit om de insprekers over deze onderwerpen het woord te geven voorafgaande aan de
behandeling van de betreffende mededeling over dat onderwerp, en om die agendapunten als eerste te
behandelen (en voor het overige de agendavolgorde aan te houden). Dat leidt tot de volgende volgorde van
de behandelpunten: 7.7 (waterplanten), 7.9 (Visio) en vervolgens 7.1 t/m 7.6, 7.8 en tot slot 7.10.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 20 juni 2018
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 20 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.3

Resumé van de gecombineerde commissievergadering d.d. 28 juni 2018
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.4

Notulen van de gecombineerde commissievergadering d.d. 28 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Alle mededelingen zijn voor behandeling geagendeerd en komen terug bij agendapunt 7. Dhr. Koning
bedankt wethouder Rebel voor de inzet die blijkt uit de mededeling over de standplaats van de poelier op de
markt.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
De vragen van dhr. Koning over het maaiplan fonteinkruid worden bij 7.7 behandeld.
Wethouder Verbeek geeft antwoord op de vragen van dhr. Koning over de Japanse duizendknoop.
Dhr. Gencer licht de vraagt toe van de PvdA-fractie over het BNI-terrein. Wethouder Boom beantwoordt deze
vraag.

6.

Spreekrecht voor burgers
Het inspreken van de heren Reuchlin (voorzitter bestuur Novum) en Dinkla (bureau Rho) over het terrein
Visio/Novum Amersfoortsestraatweg 180 komt bij agendapunt 7.9 aan de orde.
Dhr. Kool spreekt bij agendapunt 7.7 in over het onderwerp fonteinkruid.
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7.

Behandelpunten

7.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over de concretisering van de resultaten van de MRA-deelname voor
de gemeente Huizen en de prioritering van de openbaar vervoerverbinding Almere - Utrecht in het werkplan.
Hij wijst op de komende bijeenkomsten die worden genoemd in de conceptreactie, te weten 24 september
(regiotafel) en het MRA-congres op 19 oktober in Gooiland Hilversum en roept de commissieleden op hierbij
aanwezig te zijn.
Dhr. Meijerman vraagt of er een terugkoppeling gegeven kan worden over de voortgang ten aanzien van de
genoemde punten (concretisering van de resultaten, openbaar vervoer). Wethouder Rebel zal dit voorleggen
aan de betreffende portefeuillehouder.
Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de
raadsvergadering van 27 september a.s.

7.2

Wensen en bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning fietsenstalling Fletcher Hotel
De commissie spreekt uit geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorstel. Wethouder Boom
beantwoordt een enkele vraag en geeft aan de commissie informatie te verstrekken over de vraag of de
fietsenstalling uitsluitend bedoeld is voor gasten van het Fletcher Hotel.

7.3

Toepassing coördinatieregeling afronding eerste fase Oude Haven
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Schröder over de wijziging van appartementen naar
eengezinswoningen en de positie van de woningen, en van dhr. Doorn over de verwachtingen over deze
ontwikkeling.
Dhr. Gencer vraagt om een uitnodiging voor de inloopavond over dit plan. Die uitnodiging zal worden
verstrekt aan de commissie en raad.
Alle fracties geven aan voldoende informatie te hebben voor behandeling in de raad. De fracties van de VVD,
GroenLinks, CDA, PvdA, Leefbaar Huizen, SGP en ChristenUnie stemmen in met het voorstel. De fracties
van D66 en Dorpsbelangen Huizen nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Het voorstel wordt als
behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september a.s.

7.4

Aangepaste grondexploitatie Keucheniusstraat Westzijde
Wethouder Boom beantwoordt vragen van diverse fracties over de grondexploitatie in relatie tot de
parkeerplaatsen, alsmede de geleerde lessen bij de gemaakte afspraken bij deze ontwikkeling. Toekomstige
ontwikkelingen rond de mogelijkheden voor verkoop of verhuur van de parkeerplaatsen zullen worden
gedeeld met de commissie.
De fracties van GroenLinks, SGP en VVD gaan akkoord met het raadsvoorstel. De overige fracties nemen
het voorstel mee terug naar de fractie, waarbij de fractie van ChristenUnie dat doet met een positieve
grondhouding. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27
september.

7.5

Beantwoording motie geluidnormering warmtepompen
Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen van verschillende fracties over het belang en de wenselijkheid
van het stellen van lokale geluidregels voor warmtepompen, het belang van de energietransitie, de
effectiviteit van de handhaving van lokale regels, mede in relatie tot aanstaande landelijke regelgeving op dit
gebied.
De fracties van de PvdA, CDA, SGP, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks stemmen in met het voorstel. De
overige fracties nemen het voorstel mee terug, de VVD-fractie doet dat met een positieve grondhouding. Het
voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september.
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7.6

Jaarstukken 2017 en bestemming jaarrekeningresultaat 2017 OFGV
Een vraag van dhr. Bource over de borging van de kwaliteit voor de toekomst door de OFGV wordt door
wethouder Boom beantwoord.
Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel, met uitzondering van de fractie Leefbaar Huizen die het
voorstel mee terugneemt naar de fractie. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 27 september.

7.7

Mededeling wethouder Verbeek over maaien waterplanten 2018
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van de VVD en Leefbaar Huizen.
Dhr. Kool spreekt over het onderwerp fonteinkruid in de vaargeul bij de Aanloophaven. Aansluitend
beantwoordt dhr. Kool enkele vragen. De voorzitter bedankt dhr. Kool voor zijn bijdrage.
Vragen over het beleid en de aanpak van fonteinkruid door de gemeente worden door wethouder Verbeek en
mw. Mercx beantwoord.

7.8

Mededeling wethouder Boom over ontwikkeling Oude Haven Fase 3
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fractie van D66. Wethouder Boom geeft antwoord op
vragen van D66, de VVD en Dorpsbelangen Huizen.
De commissie geeft aan behoefte te hebben aan de in de mededeling genoemde presentatie door Vorm
Ontwikkeling.

7.9

Mededeling wethouder Verbeek over Visio en Elan/Breeduit
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fractie van de PvdA. Dhr. Reuchlin (voorzitter
bestuur Novum) en dhr. Dinkla (bureau Rho) spreken in over het terrein Visio/Novum Amersfoortsestraatweg
180 en beantwoorden aansluitend enkele vragen vanuit de commissie. De voorzitter bedankt beide
insprekers. De commissie besluit om de inspreekreacties voor kennisgeving aan te nemen.
Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van mw. Van Deutekom over hoe de plannen zich verhouden tot
de ambities uit het collegeprogramma voor hoogbegaafdenonderwijs en de behoefte aan ruimte bij
Elan/Breeduit.
De uitnodiging van Novum aan de omwonenden voor de informatieavondavond op 18 september zal aan de
commissie worden verstrekt.

7.10 Mededeling wethouder Rebel over verduurzaming Brederode 22-24
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fractie van de ChristenUnie. Wethouder Rebel geeft
antwoord op vragen van dhr. Boonstra en mw. Rienstra over onder meer de gemeentelijke voorbeeldfunctie
en de totaalaanpak voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.
8.

Vaststellen toezeggingenlijst
Dhr. Koning stelt dat het wenselijk is de beleidsnota’s die bij toezegging 6 worden genoemd op te nemen in
het nieuwe raadsinformatiesysteem. De voorzitter neemt dit punt mee in de agendacommissie. Dhr. Driessen
merkt op dat bij toezegging 13 in het opmerkingenveld dient te worden verwezen naar toezegging 22 i.p.v.
20.
De commissie besluit om de toezeggingen 13, 17, 25 en 29 van de lijst af te voeren.

9.

Rondvraag en sluiting
Mw. Van Deutekom vraagt naar de stand van zaken rond de evaluatie met de direct omwonenden van de
Boerderij. Dhr. Boom beantwoordt deze vraag, waarbij hij aangeeft dat deze evaluatie ook voor de toekomst
van belang is.
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Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van mw. Lemmens vraagt over de effecten van de
geplaatste pomp in de vijver bij Sport City.
Mw. Lemmens informeert naar de uitkomst van het onderzoek naar het eventuele ‘botterkerkhof’ in het
Gooimeer. Wethouder Verbeek beantwoordt deze vraag en zal nagaan bij de Historische Kring wat de
precieze stand van zaken is.
Dhr. Meijerman vraagt naar de voortgang rond de toezeggingen die zijn gedaan door de gemeente aan de
bewoners van de Nieuwe Bussummerweg in mei jl. over mogelijke oplossingen voor het herstel van de .
laanstructuur langs deze weg. Wethouder Verbeek beantwoordt deze vraag. Streven is om de
bewonersavond over dit onderwerp in november te houden.
Dhr. Koning vraagt, naar aanleiding van berichten hierover voor wat betreft de gemeente Hilversum, of een
kostenstijging voor het HOV-tracé in Huizen wordt verwacht. Wethouder Boom antwoordt dat dat niet
verwacht wordt.
Dhr. Koning vraagt naar de stand van zaken rond het dossier De Limieten. Wethouder Boom antwoordt dat
daarover nog nadere mededelingen volgen.
Mw. Rienstra vraagt wanneer de raad nadere informatie tegemoet kan zien over de herontwikkeling van het
Blokkerpand. Wethouder Boom beantwoordt deze vraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2018

De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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