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

woensdag 23 januari 2019
20:00 uur
23:30 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

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


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



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



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



D66-fractie:
B. Schröder



PvdA-fractie:
K. Gencer, N. Honing



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



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



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, L.M. Boonstra



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher, G. Rebel, R.G. Boom

Afwezig:


Datum: 25-01-19

Blad: 1

1.

Uitnodiging

2.

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

3.

Mededelingen
 Wethouder Verbeek geeft een toelichting op de uitgereikte evenementenkalender.
 Mevr. Rienstra roept de commissieleden op aanwezig te zijn bij het Regiocongres op 5 februari.

4.

Vaststellen vergadervolgorde
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda:
 agendapunt 8.5 (Derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020) zal worden behandeld
voorafgaand aan agendapunt 8.2 (Kustvisie).

5.

Vaststellen resumés en notulen

5.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 27 november 2018
Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 27 november 2018
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededeling van wethouder Boom over het Blokkerpand en de mededeling van wethouder Verbeek over
de stand van zaken invasieve exoten zijn aangemeld voor behandeling. De overige mededelingen worden
door de commissie voor kennisgeving aangenomen.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
De mondelinge mededelingen zijn bij agendapunt 3 aan de orde geweest.

6.3

Vragen aan het college
 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Gencer en dhr. Honing over de verkoop van het
oude postkantoor en beantwoordt aansluitend enkele aanvullende vragen hierover.
 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Meijerman over de verkoop van de Woensberg.
 Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen van dhr. Meijerman over de aanpak Oude Haven.

7.

Spreekrecht voor burgers
Bij agendapunt 8.2 zal worden ingesproken door dhr. Slotema.

8.

Behandelpunten

8.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Er zijn geen stukken geagendeerd.

8.2

Kustvisie - participatieproces
De heer Slotema spreekt in namens de watersportverenigingen Gooierhaven en AVOH en de stichting Huizer
Botters over het belang van de structurele aanpak van het fonteinkruid als onderdeel van de kustvisie.
Aansluitend beantwoordt de heer Slotema enkele vragen.
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Wethouder Boom beantwoordt vragen over onder meer de visie op het participatieproces, de verhouding van
het voorstel met de eerdere motie en de geldende kaders. Onder de toezegging dat het college de vragen,
suggesties en aandachtspunten van de commissie betrekt in het verdere participatieproces, besluit de
commissie in meerderheid (fractievertegenwoordigingen van VVD, CDA, D66, PvdA en Leefbaar Huizen) om
in te stemmen met het voorstel.
8.3

Bed and breakfast en vakantieverhuur van woningen
Wethouder Boom beantwoordt vragen van verschillende fracties. Vanuit de commissie worden enkele
wensen en bedenkingen ingebracht, onder meer over de verhuurperiode en het inbouwen van een evaluatie
na ongeveer een jaar. Het college verwerkt de wensen en bedenkingen in een raadsvoorstel, dat naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2019 aan de raad wordt voorgelegd.

8.4

Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouwplan 6 woningen
Plaveenseweg 14a
Wethouder Boom beantwoordt vragen van enkele fracties. Het advies van de welstandscommissie wordt
voor de raadsvergadering als bijlage toegevoegd aan de stukken. Wethouder Boom verstrekt daarnaast
informatie aan de raad over het type woningen (in relatie tot het beleid 1/3, 1/3, 1/3).
De fracties van GroenLinks, VVD, SGP, CDA en Leefbaar Huizen stemmen in met het raadsvoorstel. De
fracties van de PvdA, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en D66 nemen het voorstel mee terug naar de
fractie, laatstgenoemde fractie met een negatieve grondhouding. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 februari.

8.5

Derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016 - 2020
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen. De fracties van Dorpsbelangen Huizen en D66 nemen het
voorstel mee terug naar de fractie. De overige fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel
zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 februari.

8.6

Wensen en bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee
seniorenbungalows achter Lindenlaan 86
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Schröder en dhr. Woudsma. De fractie van Dorpsbelangen
Huizen ziet graag één woning in plaats van twee. De fractie van D66 spreekt zich uit tegen het plan. De
overige fracties hebben geen wensen en bedenkingen. Daarmee heeft de meerderheid van de fracties geen
wensen en bedenkingen met betrekking tot de voorliggende aanvraag omgevingsvergunning.

8.7

Regionale reactie concessie openbaar busvervoer Gooi en Vechtstreek 2021
Wethouder Boom beantwoordt vragen over de inhoud van de reactie en onderstreept het belang van een
regionale reactie. Wethouder Hoelscher deelt dit belang van een regionale reactie en licht de relatie tussen
het busvervoer en het doelgroepenvervoer toe.
Alle fracties stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel, met uitzondering van de fractie van de
ChristenUnie, die het voorstel mee terugneemt voor bespreking in de fractie. Het raadsvoorstel zal als
behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 februari.

8.8

Mededeling van wethouder Boom over Blokkerpand
Deze mededeling is betrokken bij de beantwoording van vragen over de verkoop van het oude postkantoor
bij agendapunt 6.3.

8.9

Mededeling wethouder Verbeek over stand van zaken invasieve exoten
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de fractie van Leefbaar Huizen. Wethouder Verbeek
beantwoordt vragen van dhr. De Bruijn over de mededeling en nodigt de commissie uit om in het komende
voorjaar of zomer kennis te nemen van de bestrijdingsaanpak. De griffie zal te zijner tijd zorgen voor de
uitnodiging.
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9.

Vaststellen toezeggingenlijst

9.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De commissie besluit om conform het voorstel de toezeggingen 15, 22 en 27 van de lijst af te voeren. De
toezeggingenlijst wordt aldus vastgesteld.

10.

Rondvraag en sluiting
 Mevr. Lemmens vraagt naar de stand van zaken rond het project Huizer-maatjes. Wethouder Boom licht
de stand van zaken toe.
 Mevr. Van Deutekom en dhr. Schröder vragen of de antikraakconstructie voor tijdelijk wonen en werken
op de locatie Trappenberg is toegestaan. Wethouder Boom beantwoordt deze vraag.
 Dhr. Boonstra heeft vernomen dat er een bijeenkomst is geweest met het Centrum Platform Overleg over
de verplaatsing van de zaterdagmarkt en vraagt naar het verslag van de bijeenkomst en het plan van
aanpak. Wethouder Boom vraagt de betreffende portefeuillehouder om hieraan tegemoet te komen, mits
de deelnemers aan het platform hiertegen geen bezwaren hebben.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2019

De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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