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

woensdag 6 maart 2019
20:00 uur
22:00 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, G. Rebel (t/m 20.45 uur), R.G. Boom

Afwezig:


Datum: 08-03-19

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Huizer-maatjes die
aanwezig zijn in verband met agendapunt 7.2 en het overige publiek op de tribune.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergadervolgorde
De vergadervolgorde wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen resumé en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 23 januari 2019
Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 23 januari 2019
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen van wethouder Verbeek over het GNR en de brugbediening Aanloophaven zijn voor
behandeling aangemeld en komen terug als agendapunten 7.5 en 7.6. De mededeling van wethouder Boom
over de uitspraak beroep BNI/WPRI tegen het bestemmingsplan Lidl komt zo nodig terug bij de behandeling
van agendapunt 7.4.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Wethouder Rebel deelt mee dat de nieuwe gemeentelijke website huizenklimaatbewust.nl afgelopen
maandag ‘live’ is gegaan en nodigt een ieder uit om deze website te bekijken.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers
Dhr. De Kan spreekt in over het onderwerp speelbos nabij Sijsjesberg. Na het inspreken beantwoordt dhr. De
Kan diverse vragen. Naar aanleiding van het inspreken besluit de commissie de inspreekreactie van dhr. De
Kan te betrekken bij de behandeling van de raadsvragen van dhr. Meijerman in de raadsvergadering van 21
maart 2019.
De inspreekreactie zal worden verspreid onder de leden van de commissie en de raad.

7.

Behandelpunten

7.1

Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Er zijn geen stukken geagendeerd.

7.2

Verkoop grond aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.
Onder aanvoering van Renee van Slooten en Tim van Grieken spreken de aanwezige Huizer-maatjes in over
wat dit project voor hen betekent. Na het inspreken beantwoorden zij enkele vragen vanuit de commissie. De
commissieleden en de voorzitter bedanken de Huizer-maatjes voor het inspreken. Wethouder Boom geeft
vervolgens antwoord op enkele vragen. Alle fracties stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel. Het
raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart 2019.

Datum: 08-03-19

Blad: 2

7.3

Manifest Groen verdient de ruimte
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van een aantal fracties over het voorstel. Dhr. Woudsma vindt in dit
geval een raadsvoorstel te zwaar en roept in dit verband de commissie op tot het zorgvuldig omgaan met het
overhevelen van brieven naar bepaalde rubrieken.
Toezegging:
Wethouder Rebel zegt toe dat het college het beschikbare budget om versteende gebieden in de openbare
ruimte te vergroenen breed bekend zal maken, bijvoorbeeld door publicatie in De Omrooper. Daarbij zal ook
aandacht zijn voor de wijze waarop inwoners met initiatieven op dit gebied hiervan gebruik kunnen maken.
Alle fracties stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden
geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart 2019.

7.4

Aanvullende motivering bezwaarprocedure WPRI/BNI
Wethouder Boom beantwoordt vragen van enkele fracties over het voorliggende voorstel. Alle fracties
stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 21 maart 2019.

7.5

Mededeling wethouder Verbeek over uittreden GNR van Amsterdam en provincie
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van de VVD en Leefbaar Huizen. Wethouder
Verbeek beantwoordt vragen van verschillende fracties over de mededeling. Zij zegt toe dat het financiële
overzicht over de gevolgen van uittreding zal worden gedeeld met de commissie en de raad.

7.6

Mededeling wethouder Verbeek over brugbediening Aanloophaven
De mededeling is aangemeld voor behandeling door de fracties van het CDA en Leefbaar Huizen.
Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen over onder meer de gehanteerde gunningscriteria.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Op voorstel van dhr. Meijerman besluit de commissie om toezegging 21 als volgt te herformuleren: “De raad
wordt geïnformeerd over de voortgang van het herstel van de laanstructuur langs de Nieuwe Bussummerweg
totdat het herstel is gerealiseerd.”
Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag over toezegging 13 (cruisevaart) en vragen over
toezegging 23a (Bad Vilbelpark). Wethouder Boom beantwoordt een vraag over toezegging 14
(camperplaatsen).
De commissie besluit om de toezeggingen 11, 23b (over de OV-concessie) en 25 van de lijst af te voeren.
Aldus wordt de toezeggingenlijst vastgesteld. Wethouder Boom zal de commissie informeren over de stand
van zaken rond de regionale ontwikkelingen met betrekking tot het toerismebeleid.

9.

Rondvraag en sluiting
Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Honing en mw. Rienstra over het moment van overleg
met buurgemeenten over de kustvisie.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 2019

De commissiegriffier,

Datum: 08-03-19

De voorzitter,

Blad: 3

