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

woensdag 22 mei 2019
20:00 uur
21:05 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 (vanaf 20.15 uur), 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:
mw. L. Veer-Thiel, F.E.R. Koning



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, R.G. Boom

Afwezig:


R.W. de Bruijn

Datum: 23-05-19

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mw. Jansen die inspreekt bij
agendapunt 6 over de situatie op de Haardstedelaan..

2.

Mededelingen
Dhr. De Bruijn heeft zich afgemeld. Mw. Van Deutekom heeft aangegeven iets later aanwezig te zijn.

3.

Vaststellen vergadervolgorde
De commissie besluit om de mededeling van wethouder Rebel over de flexibeler toelatingsmogelijkheden
voor lokale ondernemers op de markt naar de volgende commissievergadering te verplaatsen.
De commissie stemt in met het voorstel om, als uitzondering op de regel, na de inspreekreactie over de
Haardstedelaan het college hierover om een reactie te vragen.

4.

Vaststellen resumé en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 17 april 2019
Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 17 april 2019
Dhr. Honing merkt op dat bij agendapunt 8.1 moet staan: “Voor punt 14 geldt dat het bestemmingsplan er
nog niet is. De PvdA verzoekt om deze toezegging tot dat moment te laten staan.” De notulen worden met
inbegrip van deze wijziging vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen over de aanpak van de overlast van waterplanten is voor behandeling aangemeld en komt
terug bij agendapunt 7.3. De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college.

6.

Spreekrecht voor burgers
Mw. Jansen, bewoonster aan de Haardstedelaan, spreekt in over veiligheid en geluidsoverlast op de
Haardstedelaan en beantwoordt enkele vragen. Wethouder Boom geeft aansluitend antwoord op vragen die
naar aanleiding van de inspreekreactie worden gesteld.
Toezegging:
Wethouder Boom zegt toe dat, indien mogelijk nog voor de zomer, een evaluatie zal worden uitgevoerd naar
de effecten van de gereconstrueerde Haardstedelaan op de aspecten gemiddelde snelheid, verkeersdruk en
geluid en deelt deze evaluatie met de commissie.

7.

Behandelpunten

7.1

Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)
Er zijn geen stukken geagendeerd.
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7.2

Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek
Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen over de bestemming van het resultaat voor het onderdeel GAD
en de verhoogde verbrandingsbelasting, alsmede een vraag over de formulering van de zienswijze met
betrekking tot het tijdig overleggen van de RSA.
De begroting komt, na behandeling in alle commissies, aan de orde in de raad van 6 juni a.s.

7.3

Mededeling wethouder Verbeek over aanpak overlast waterplanten Gooimeer 2019
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de CDA-fractie. Dhr. Woudsma licht de vragen van de
CDA-fractie toe. Wethouder Verbeek beantwoordt deze en enkele andere vragen.
Dhr. Honing roept de fracties op tot een lobby bij de provincie over de waterplantenproblematiek.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Koning stelt de commissie vast dat de in het resumé van 17 april jl.
opgenomen toezegging van wethouder Verbeek over de prullenbakken alsnog aan de toezeggingenlijst dient
te worden toegevoegd. Wethouder Verbeek licht de voortgang toe met betrekking tot deze toezegging.
De toezeggingenlijst wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

9.

Rondvraag en sluiting
 Dhr. Meijerman vraagt naar de stand van zaken rond de zakelijke postbus. Wethouder Rebel beantwoordt
de vraag en zegt toe dat hij de uitkomst van deze kwestie met de commissie zal delen.
 Dhr. Meijerman informeert naar de voortgang van de toezegging uit de commissievergadering van 17 april
over de MRA-presentatie. Wethouder Boom geeft hierop antwoord. Ook deze toezegging dient alsnog aan
de toezeggingenlijst te worden toegevoegd.
 Dhr. Woudsma vraagt naar aanleiding van een krantenartikel over het mogelijk aanwijzen als gemeentelijk
monument van de woning aan de Boslaan 7 naar de huidige status. Wethouder Boom beantwoordt deze
vraag en licht eveneens de stand van zaken toe rond het mogelijk aanwijzen als monument van het
gebouw ’t Visnet.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2019

De commissiegriffier,

Datum: 23-05-19

De voorzitter,
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