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

Commissieleden  
 

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

 

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

 

 D66-fractie:  
mw. K. van Werven 

 

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

 

 PvdA-fractie:  
K. Gencer, N. Honing 

 

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

 

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

 Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn, F.E.R. Koning 

 

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

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra 
 

College 
wethouder M.L.C. Verbeek, wethouder R.G. Boom, wethouder G. Rebel (t/m 20:20 uur) 
 
Ambtelijk adviseurs 
 
 

 
 

Afwezig: 
 

B. Schröder (D66)  

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein

Datum: woensdag 28 november 2018
Aanvang: 20:00 uur
Eindtijd: 22:45 uur 
Locatie: Raadzaal gemeentehuis van Huizen
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de sprekers bij de 

agendapunten 7.2 en 7.3. 
 
2. Mededelingen  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. Schröder. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De vergadervolgorde wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
  
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 17 oktober 2018  

Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 17 oktober 2018  
 Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
  
4.3 Resumé van de besloten commissievergadering Fysiek Domein d.d. 19 november 2018  

Dit resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.4 Notulen van de besloten commissievergadering Fysiek Domein d.d. 19 november 2018  

Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De drie mededeling zijn aangemeld voor behandeling. Deze komen terug bij de agendapunten 7.6 t/m 7.8. 
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 

5.3 Vragen aan het college 
 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Gencer over de verkoop van het terrein De 

Trappenberg. De commissie ontvangt de schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk. 
 Wethouder Rebel geeft een korte toelichting op de proef aardgasvrije wijken, nadat dhr. Meijerman 

meedeelt geen aanvullende vragen te hebben naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Insprekers hebben zich niet gemeld. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

Er zijn geen stukken geagendeerd. 
 
7.2 Presentatie VORM  

Mw. Fransje Sprunken (VORM), dhr. Pieter van Fulpen (VORM) en mw. Mariette Broesterhuizen (Commom 
Affairs) presenteren het ontwikkelingsplan voor de derde fase Oude Haven. Aansluitend beantwoorden zij 
een aantal vragen. De presentatie zal worden toegevoegd aan de agenda. 
 

7.3 Presentatie verkoop terrein De Trappenberg 
Dhr. Feike Siewertsz van Reesema (Waterland RE), dhr. Richard Kaagman (Waterland RE) en mw. Olga 
Wagenaar (Amvest) presenteren de ontwikkelvisie voor het terrein De Trappenberg.  
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Aansluitend beantwoorden zij diverse vragen. De presentatie zal worden toegevoegd aan de agenda. 
 

7.4 Vaststelling bestemmingsplan Wijngaard  
Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen. De fracties van GroenLinks, D66, het CDA, de VVD en de 
SGP stemmen in met het raadsvoorstel, de overige fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie. 
Het raadsvoorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december. 

 
7.5 Concept welstandsnota 2018 

Een aantal fracties brengt wensen in, onder meer met betrekking tot het behoud van het groen, regels voor 
zonnepanelen en aandacht voor warmtepompen. Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen. Het college 
zal, na afweging van de ingebrachte wensen, de concept-welstandsnota in de inspraak brengen. 
 

7.6 Mededeling van wethouder Boom en wethouder Hoelscher over OV-concessie 2021 
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de ChristenUnie-fractie. Wethouder Boom beantwoordt 
enkele vragen. 

 
7.7 Mededeling van wethouder Boom over de verwerking van de reactie regio Gooi en Vechtstreek op de 

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie  
De mededeling is voor behandeling aangemeld door de VVD-fractie. Wethouder Boom beantwoordt vragen 
over met name de OV-verbinding langs de A27. 

 
7.8 Mededeling van wethouder Boom over samenwerking regionale omgevingsvisie 

De mededeling is voor behandeling aangemeld door de CDA-fractie. Wethouder Boom beantwoordt enkele 
vragen naar aanleiding van deze mededeling.  

 
7.9 Brief van de heren Geesink en Vink namens de initiatiefgroep “Huizen Haven van ’t Gooi”  

De brief is voor behandeling aangemeld door de fractie van Leefbaar Huizen. Dhr. De Bruijn stelt enkele 
vragen aan het college over deze brief. Wethouder Boom en Verbeek beantwoorden deze en enkele andere 
vragen. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst  
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

Wethouder Verbeek antwoordt op een vraag van dhr. Honing dat de commissie nog dit jaar wordt 
geïnformeerd over de wijze van aanbesteding van de brugbediening in de aanloophaven (toezegging 13).  
De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Gencer over de tijdelijke invulling van het oude 

postkantoorgebouw. 
 Wethouder Boom antwoordt op een vraag van mw. Van Deutekom dat het voorstel over het BNI-terrein 

zo spoedig mogelijk naar de raad zal worden gestuurd.  
 Dhr. Boonstra stelt vragen over het Blokkerpand naar aanleiding van berichten in de krant. Wethouder 

Boom beantwoordt deze vragen. De wethouder zal de commissie via een memo informeren over de 
ontwikkelingen in dit dossier. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2019 
 

 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 


