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Onderwerp: vragen fractie Christen Unie Huizen

Sup activiteiten aanloophaven

Huizen: 5juli2021 Uw brief van: Nummer: IZOOSSO

VERZONDEN 1 5 JULI 2021 Uw kenmerk: Bijlagen:

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte raadsleden,

Op 3 juli ontvingen wij een mail met vragen van de fractie Christen Unie Huizen over de
mededeling van de wethouder over de Sup-activiteiten in de aanloophaven. Deze
mededeling stond geagendeerd voor de commissie Fysiek Domein van 23 juni jI. onder
agendapunt 7. U geeft aan dat het door tijdsgebrek en drukte niet is gelukt om de vragen te
stellen.

De beantwoording van de vragen vindt plaats overeenkomstig artikel 47 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015. Dat betekent
dat de vragen schriftelijk binnen 30 dagen worden beantwoord, de beantwoording in afschrift
aan alle raadsleden wordt gezonden (via de griffier) en de vragen en beantwoording worden
geagendeerd voor de eerst volgende raadsvergadering.

In deze brief treft u de beantwoording aan. Aan de beantwoording gaat telkens de door u
gestelde vraag vooraf.

1. Klopt het dat de gemeente zelf in een invulling wil voorzien, sluit dat aan bij de
Kustvisie? Voor zo ver wij weten is het de bedoeling dat een ondernemer daar aan de
slag gaat

Antwoord
In de commissie Fysiek Domein van 7 april jl. hebben wij u geïnformeerd over een Wob
verzoek van één van de initiatiefnemers, inzake de aanloophaven, dat bij ons was
binnengekomen. In de mededeling was aangegeven dat de bestuurlijke insteek als ook de
complexiteit in onze brief van 1 februari aan deze initiatiefnemers was geschetst.
Volledigheidshalve voegen wij deze brief nogmaals bij (bijlage 1). Hierin is het volgende
aangegeven:
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“Mocht de gemeente na besluitvorming door de gemeenteraad op enig moment weer volledige
zeggenschap krijgen dan zullen wij ons beraden op een vervolg ontwikkeling en de voorwaarden
waaronder dit kan plaatsvinden inclusief de daarbij gewenste functie(s). Bezien wordt dan ook of het
wenselijk is om het project vanuit de gemeente vorm te geven of dat een aanbesteding! Tender wordt
uitgeschreven. In het laatste geval worden alle initiatiefnemers die in dit proces met een plan zijn
gekomen, waaronder u, hiervan op de hoogte gesteld”.

2. Indien de gemeente zelf invulling geeft, om wat voor activiteit zou dat gaan? wordt
dat een gelijksoortige activiteit als in het verleden met de zeilschool?

Antwoord
Gedacht wordt aan een invulling die aansluiting heeft bij de Kustvisie en waarbij een
maatschappelijk doel wordt bereikt. Wellicht een combinatie met de inzet van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ideeën moeten alleen wel verder op haalbaarheid
worden onderzocht.

3. De initiatiefnemer voor supboardverhuur gaat nu op een parkeerterrein staan: kan
dat zonder meer? Welke voorwaarden zijn daarbij van toepassing? En al deze activiteit
mogelijk is, wat kan er dan nog meer?

Antwoord
Nee, wij hebben aangegeven dat voor de activiteiten een standpiaatsvergunning nodig is.
Om voor een standplaatsvergunning in aanmerking te komen dient onder andere een
inschrijving in het Kamer van Koophandel register plaats te vinden. Aan de initiatiefnemer is
aangegeven dat zo lang dit niet geregeld is, de activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

4. Er is een WOB-verzoek t.a.v. de situatie rondom de erfpacht Erven Westrik
ingediend. Wat is de status van de afhandeling van dit verzoek? Kan de commissie
inzicht krijgen in de stukken die zijn/worden verstrekt?

Antwoord
De lijst met daarop aangegeven welke stukken die in het kader van het Wob-verzoek zijn
verstrekt, is eerder met u gedeeld. Deze zat namelijk bij de mededeling van de wethouder
die op 7 april in de commissie Fysiek Domein is behandeld. In de lijst is een splitsing
gemaakt tussen openbare en niet-openbare documenten. De relevante strategische
documenten zijn niet-openbaar. Volledigheidshalve voegen wij deze lijst en verstrekte
bijlagen bij (bijlage 2).
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Tegen het besluit op het WOB-verzoek is bezwaar ingediend. De hoorzitting hierover heeft
plaatsgevonden op 17 juni ji. Wij zijn in afwachting van het advies van de commissie
bezwaarschriften.

Met vriendelijke groet,

/

ester


