Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d.
woensdag 10 september 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:20 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: dhr. R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: dhr. E. Weyland
Commissieleden:
mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. D.C. van Deutekom
(CDA), dhr. R. Woudsma (CDA), dhr. B. Schröder (D66), dhr. R. Schaap (D66), dhr.
M.W. Hoelscher (PvdA), dhr. N. Honing (PvdA), dhr. A.G. van der Blom (GroenLinks),
mw. L.C. Landré (GroenLinks), dhr. J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), dhr.
G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), dhr. W. Doorn (ChristenUnie), dhr. R.J.C.
Bource (SGP), dhr. A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), dhr. J.T.C. Schra
(Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: dhr. G. Klompmaker
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder dhr. G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseur: dhr. R. van Noord, dhr. B. van Bekkum, dhr. P. de Groot,
dhr. H. Brasser

Afwezig

:

Geen

1.

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

2.

Mededelingen
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De agenda wordt ongewijzigd aangehouden.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 11 juni 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 19 juni 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.3

Notulen van de besloten gecombineerde vergadering d.d. 19 juni 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- dhr. Witmans over het Schoeman-terrein;
- mw. Fennis van advocatenkantoor Boekel de Nerée namens dhr. Dijkstra, eigenaar van panden aan de
Havenstraat, over het bestemmingsplan Haven en bedrijventerrein (bij agendapunt 7.1);
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-

dhr. Westland namens het buurtcomité over het KWS-terrein (bij agendapunt 7.2);
dhr. Sanders namens de Vrienden van het Oude Dorp over het KWS-terrein (bij agendapunt 7.2).

Wethouder Verbeek zegt toe de gestelde vragen over het oordeel van de brandweer over de brandveiligheid
van het gebouw “Schoeman” en de aanwezigheid van asbest in het gebouw via de notulen te beantwoorden.
6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De vraag over de aanwezige Rode Lijst-soorten bij de vogeleilandjes wordt via de notulen beantwoord.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie stemt in met de volgende aanpassingen:
- nr. 13: reparatie van het plan wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015;
- nr. 16: de raad zal ook in het vierde kwartaal 2014 worden geïnformeerd over de voortgang van de
aanpak vogeleilanden;
- nr. 21: wordt van de lijst verwijderd;
- nr. 22: wordt van de lijst verwijderd;
- nr. 24: de toezegging wordt tekstueel aangepast;
- toevoegen aan de lijst: toezegging van wethouder Verbeek om de raad op regelmatige basis te
informeren over de communicatie tussen de gemeente, kwekerij de Limiten en omwonenden.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fractie van Leefbaar Huizen over subsidie aan de Stichting
Kunst & Cultuur. Zij zegt toe op korte termijn in gesprek te gaan met de stichting.
De vragen van de CDA-fractie over het programma Bommetje zijn naar tevredenheid schriftelijk beantwoord.

7.

Behandelpunten

7.1

Vaststellen 1e partiële herziening bestemmingsplan Haven en Bedrijventerrein
De commissie neemt kennis van de inspraak door mw. Fennis van advocatenkantoor Boekel de Nerée
(namens dhr. Dijkstra eigenaar van panden aan de Havenstraat) over de gevolgen van het bestemmingsplan
voor deze panden.
De fracties van GroenLinks, D66, CDA, SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen stemmen in met het
voorstel. De fracties van PvdA, VVD en Leefbaar Huizen behouden hun standpunt voor.

7.2

Ontwikkeling Koningin Wilhelmina Schoolterrein (KWS)
Dhr. Sanders namens de Vrienden van het Oude Dorp en dhr. Westland namens het buurtcomité spreken in
over de plannen voor het KWS-terrein.
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de fracties over het voorstel.
De fractie van de PvdA spreekt zich uit tegen het voorstel. De fracties van GroenLinks, D66, CDA, VVD,
Leefbaar Huizen, SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen nemen het voorstel terug naar de fractie.

7.3

Krachtcentrale
De fracties van GroenLinks, D66, CDA, SGP, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen
stemmen in met het voorstel (dat overigens niet wordt doorgeleid naar de raad). De fracties van PvdA en
VVD behouden hun standpunt voor.
De vraag over het parkeren bij de Krachtcentrale wordt via de notulen beantwoord.
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7.4

Verslaglegging over het jaar 2013 door de bestuursleden in het AB van het GNR
De commissie stemt in met behandeling van dit agendapunt in de eerstvolgende vergadering van de
commissie.

8.

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.
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