Resumé van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 26
november 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:10 uur

Aanwezig

:

Voorzitter: dhr. R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: dhr. E. Weyland
Commissieleden:
Mw. D.C. van Deutekom (CDA), dhr. R. Woudsma (CDA), dhr. R.G. Boom (VVD),
dhr. B. Schröder (D66), dhr. R. Schaap (D66), 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. G.J. Bosch (SGP), dhr. J.T.C. Schra
(Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: dhr. J. Veenstra
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder dhr. G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseur: dhr. G. Klompmaker

Afwezig

:

Mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. M.H. Mauritz - van Beem
(ChristenUnie), dhr. M.W. Hoelscher (PvdA), dhr. T.J. Herlaar (ChristenUnie), mw. M.
Schram (Leefbaar Huizen), dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van mw. Prins, mw. Van der Will, mw. Mauritz - van Beem, dhr. Hoelscher en
dhr. Herlaar.

3.

Vaststellen vergaderorde
- Dhr. Bert Schaap heeft gevraagd in te spreken over het initiatief een treintje te realiseren tussen het
dorpscentrum en het Nautisch Kwartier Huizen. De voorzitter stelt de heer Schaap in de gelegenheid het
woord te voeren bij agendapunt 5.
- Vragen naar aanleiding van de mededeling over aanbesteding van de krachtcentrale komen als laatste
agendapunt als besloten onderdeel van de vergadering aan de orde.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 9 oktober 2014
Mevrouw Landré heeft verzocht een wijziging aan te brengen in de notulen op pagina 10 bij agendapunt 6.
Het woord "steentjes" dient daar te worden vervangen door "stenen”. De notulen worden met inachtneming
van deze wijziging vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 22 oktober 2014
Dhr. De Bruijn heeft gevraagd een wijziging aan te brengen in de notulen bij agendapunt 6.3. Voorgesteld
wordt de zin “De heer De Bruijn beveelt aan … blijken te zijn.” te vervangen door: “De heer De Bruijn vraagt
of, als er afspraken zijn gemaakt tussen de stichting en de gemeente over de aanlevering van stukken, het
dan niet handig is dat de gemeente na een paar weken telefonisch contact opneemt, met de mededeling dat
de stukken nog niet zijn ontvangen.” De notulen worden met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

Datum: 28-11-14

Blad: 1

5.

Spreekrecht voor burgers.
Dhr. Schaap spreekt in over het initiatief van enkele Huizer ondernemers om een verbinding in de vorm van
een treintje te realiseren tussen het dorpscentrum en het Nautisch Kwartier Huizen. Dhr. Schaap
beantwoordt vervolgens verschillende vragen van de fracties en geeft aan dat het initiatief uitgewerkt zal
worden in een concreter plan. Wethouder Verbeek geeft aan dat plan vervolgens te zullen beoordelen.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
- Mededeling van de wethouders Verbeek en Pas over de regionale samenwerkingsthema’s: geen
opmerkingen, onderdelen komen terug bij agendapunt 7.
- Mededeling over Kwekerij de Limieten en de mondelinge toelichting van wethouder Verbeek dat 24 van
de 27 bewoners inmiddels hebben getekend: geen opmerkingen.
- Mededeling van wethouder Pas over de fruitboomgaard op landgoed De Limiten: na beantwoording van
enkele aanvullende vragen geen opmerkingen.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De toezeggingen 19, 21, 23 en 25 worden met instemming van de commissie van de lijst afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
- Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van mevrouw Van Deutekom over de kermis en andere
activiteiten bij het Nautisch Kwartier Huizen. Ook geeft zij antwoord op enkele aanvullende vragen
hierover van de heren Schaap en Driessen. De beantwoording is naar tevredenheid.
- Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer Doorn over de subsidieaanvraag van het
sterrenobservatorium. Dit levert geen nadere vragen op.

7.

Behandelpunten

7.1

Presentatie GAD trendbreuk 70% gescheiden afvalinzameling
De commissie neemt met belangstelling en waardering kennis van de presentatie door mw. Inger van
Gelderen en dhr. Daniël Walkot van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). Uiteenlopende vragen
van de verschillende fracties worden door beide vertegenwoordigers van de GAD beantwoord.

7.2

Presentatie innovatieplatform iLocator
Dhr. Heijstee geeft een presentatie over de stand van zaken en toekomstplannen van het regionale
innovatieplatform iLocator en beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen, CDA, D66 en
Dorpsbelangen Huizen. De commissie bedankt de heer Heijstee voor zijn toelichting en beantwoording van
de vragen.

8.

Rondvraag en sluiting
De heer Boom stelt vragen over de berichten die in de krant zijn verschenen over fusieplannen van het GNR.
De heer Pas beantwoordt deze vragen en deelt mee de commissie over dit onderwerp blijvend te zullen
informeren.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur.

Datum: 28-11-14

Blad: 2

