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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw 
Kos (GNR) bij agendapunt 7.5 en digitaal de dames Van Gelderen (GAD), Quapp en Van den 
Berg (Rekenkamercommissie). 
 

7.5 Zienswijze op Jaarverslag 2020, Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de 
begroting 2022 van Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) 
De heer Woudsma (CDA) vraagt hoe wordt gecommuniceerd over het kappen van bomen en 
hoe beplanting plaatsvindt. 
Met betrekking tot het proces over het speelbos is afgesproken dat dit zal worden versneld. Kan 
de wethouder ingaan op de huidige stand van zaken? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt ook aandacht voor het speelbos. 
In de begroting 2020 mist hij informatie over de bijdrage van Amsterdam. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) leest op pagina 3 dat er een nieuwe bulldozer en hijskraan 
zijn aangeschaft om beter te kunnen werken en minder kosten te maken. In de laatste zin wordt 
gesproken over het verhogen van afschrijvingslasten, maar wordt niet vermeld wat de kosten 
bedragen. Als de vraag vandaag niet mondeling kan worden beantwoord, ontvangt hij graag een 
schriftelijk antwoord. 
Is de functie van de directeur van GNR fulltime? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) meent dat materiaal in ongeveer vijftien jaar moet 
worden afgeschreven waarbij een bestemmingsreserve moet worden opgenomen, zodat de 
jaarlijkse kosten duidelijk zijn. 
 
De heer Gencer (PvdA) is ook benieuwd of het proces voor het speelbos naar planning verloopt. 
 
Wethouder Verbeek introduceert mevrouw Kos van het GNR die aanwezig is om kennis te 
maken en om de technische vragen te beantwoorden. 
De functie van directeur-rentmeester van GNR is een meer dan fulltime baan. 
De aanvraag voor het speelbos in ontvangen op 12 mei jl. Binnen de afdeling Vergunningen 
wordt deze geëvalueerd. In principe loopt alles op dit moment volgens planning. 
De G5 zijn in overleg over hoe het geld van Amsterdam het beste kan worden beheerd. Hierbij 
wordt een financiële ambtelijke werkgroep betrokken. 
 
Mevrouw Kos deelt mee dat het kappen van bomen soms nodig is in het kader van biodiversiteit 
en verjonging. In dat geval wordt altijd herplant. Het kappen van bomen wordt GNR opgelegd. 
Dit is bijvoorbeeld in Hilversum gebeurd als gevolg van de aanleg van de HOV. Er wordt 
geprobeerd om dit te compenseren binnen de eigen terreinen. Ook komt er een natuurbrug die 
loopt van de kant van de HOV langs de A27 en deze zal de Utrechtse Heuvelrug verbinden met 
het Gooi. 
Verjonging bestaat uit het aanplanten van bomen die klimaatbestendig zijn. 
Waar veel wordt gekapt, wordt op verschillende manieren gecommuniceerd: Er worden bordjes 
opgehangen, omwonenden worden middels brieven geïnformeerd, het wordt vermeld op de 
website en er gaat een persbericht uit. 
Er is een mobiele kraan aangeschaft waarmee hogere takken afgezaagd kunnen worden en 
waarmee grote stukken bomen en ander materieel kan worden verplaatst. Het gaat niet om een 
bulldozer, maar om een grote tractor. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de 
meerjarenbegroting. Deze kunnen mogelijk hoger worden vanwege de aanschaf van de 
apparatuur die nodig was, omdat veel werk werd opgepakt door aannemers die dit moesten 
uitbesteden. Deze werkzaamheden kunnen nu in eigen beheer worden uitgevoerd door vier zeer 
deskundige terreinmedewerkers. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en kan de 
gevraagde bezuiniging worden geleverd. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft gevraagd hoe hoog de afschrijvingslasten zullen zijn. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) memoreert dat in het presidium is afgesproken dat technische 
vragen vooraf aan de ambtenaar gesteld zouden worden en niet tijdens de vergadering. 
 
De voorzitter vindt het in dit geval lastig om te beoordelen of de vraag van de heer De Bruijn 
technisch of politiek is. 
 
Mevrouw Kos wijst erop dat in de stukken staat dat een besparing van € 54.000 wordt 
gerealiseerd door werkzaamheden in eigen beheer te doen. Hoe hoog de afschrijvingslasten 
zijn, zal zij schriftelijk aan de wethouder laten weten. 
 
De voorzitter constateert dat Leefbaar Huizen het antwoord afwacht. De overige partijen zijn 
akkoord met het voorstel. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 8 juli a.s. 
 

7.6 Brief rekenkamercommissie over Doemee-onderzoek meldingen openbare ruimte (MOR) 
De heer Bource (SGP) constateert dat veel aspecten door de gemeente worden onderschreven, 
maar dat zaken niet uitgevoerd kunnen worden door gebrek aan capaciteit of anderszins. Hij 
pleit ervoor dat naar een oplossing wordt gezocht. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) is benieuwd wanneer de gegevens over de klanttevredenheid 
worden toegevoegd aan de jaarrekening en de begrotingsstukken. Zij sluit zich aan bij het 
pleidooi van voorgaande spreker en vraagt wanneer de ambtelijke capaciteit weer op orde zal 
zijn. 
 
De heer Ribberink (VVD) begrijpt dat het proces door onder andere ziekte geen prioriteit heeft 
gehad. Heeft het college een beeld of en wanneer op een gestructureerde manier gebruik 
gemaakt zal worden van de gegevens? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij voorgaande vragen. 
 
De heer Honing (PvdA) is benieuwd naar de beantwoording over de ambtelijke capaciteit. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich aan bij de vragen over de capaciteit. 
 
De heer Woudsma (CDA) wil ook graag weten over welke termijnen wordt gesproken. Hij wijst 
erop dat de regio in korte tijd een dashboard voor corona had ontwikkeld en hij vraagt zich af 
waarom het de gemeente niet lukt om dit snel te doen. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen over de capaciteit. Zou 
datagestuurd werken wellicht uiteindelijk efficiënter en voordeliger zijn? 
 
Wethouder Verbeek constateert dat de gestelde vragen door de commissie voor een deel al zijn 
beantwoord in de vorm van beantwoording van de aanvullende vragen door de 
Rekenkamercommissie. Zij memoreert dat vorige week in de gecombineerde commissie is 
uitgelegd dat binnen de afdeling Openbare Werken een gebrek aan capaciteit is. Als er 
datagestuurd zou worden gewerkt, is het makkelijker om het werk op de gegevens af te 
stemmen. 
Op dit moment wordt de klanttevredenheid naar aanleiding van de MOR-meldingen niet 
bijgehouden. Wel is duidelijk dat er snel wordt geacteerd op klachten van inwoners. Met de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zal zeker rekening worden gehouden. 
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De heer Ribberink (VVD) gaat in op de verwijzing naar de presentatie van de heer Cnossen in 
de gecombineerde commissie. Deze heeft een bedrag genoemd om de problemen op te lossen. 
Als dit bedrag wordt toegekend, wordt het voorliggende probleem hier dan ook mee opgelost? 
 
Wethouder Verbeek vindt het moeilijk om hierop vooruit te lopen. Uit de scan zal een aantal 
aanbevelingen komen. In het rapport van de Rekenkamer wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan. Vorige week zijn twee nieuwe medewerkers beëdigd die zich met name op MOR-
meldingen zullen richten. Er wordt hard aan gewerkt om de afdeling weer op sterkte te krijgen en 
om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in de prioriteitsstelling in te passen. Het 
meten van tevredenheid zou bijvoorbeeld een prioriteit voor een later moment zijn als alle 
gegevens goed zijn ingeregeld. 
 
De voorzitter stelt dat akkoord gaan met het voorstel betekent dat wordt ingestemd met de vier 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de reactie van het college over de 
implementatie hiervan. Hij constateert dat alle fracties kunnen instemmen en hiermee wordt het 
een hamerstuk in de komende raadsvergadering. 
 

7.7 Grondstoffenvisie en PMD-inzameling 
 
Commissie – eerste termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) benadrukt dat het scheiden van afval niet voldoende is, er moet 
ook minder afval worden geproduceerd. De communicatie naar inwoners moet zorgvuldig en 
compleet zijn waarbij moet worden aangegeven waarom beleid wordt ingezet en wat het de 
mensen zelf oplevert. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vindt dat in het stuk duidelijk uiteen is gezet wat de 
kosten voor nascheiding zouden zijn en het lijkt het verstandigst om op de ingeslagen weg door 
te gaan. 
 
De heer Woudsma (CDA) is ook van mening dat de extra kostenpost van 6,3 miljoen euro voor 
nascheiding erg groot is. 
 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat de nadruk ligt op de prijs die bepalend is waardoor er weinig 
keus is. Hij constateert dat het proces al is ingericht op de keus die wordt gemaakt en hij is 
benieuwd wat dit betekent voor de toekomst als een andere keus zou worden gemaakt. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) begrijpt dat de huidige inzameling voor PMD wordt voortgezet. 
Hij is blij dat wordt ingezet op de terugwinning van grondstoffen en niet op de percentages. Het 
scheiden van PMD schijnt ook positieve effecten te hebben op de resultaten van GFT, papier en 
glas en te leiden tot een vermindering op het totale afval. Hij vraagt hoe dit voordeel zo goed 
mogelijk wordt benut en hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit voordeel blijft bestaan. 
In de conceptversie van de zienswijze staat dat deze volledig wordt onderschreven. Dit zou 
volgens de heer Boonstra in iets minder nadrukkelijke bewoordingen beschreven mogen 
worden. 
 
De heer Bource (SGP) kan zich vinden in de richting om te kijken naar het zo efficiënt en 
effectief mogelijk gebruikmaken van grondstoffen in plaats van alleen met percentages te 
werken. Hij vraagt zich af of het inzamelen van PMD bevorderlijk is voor glas en papier of dat dit 
omgekeerd is. Er is weinig keus door keuzes die in het verleden zijn gemaakt en vanwege 
bepaalde beloningsstructuren. Wel pleit hij ervoor om zaken niet te versterken waardoor de 
desinvesteringen alleen maar zullen toenemen en waardoor het steeds onwaarschijnlijker wordt 
dat een andere keuze wordt gemaakt. 
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De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) begrijpt uit de verklaring dat wordt voortgegaan 
op de oude voet. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) constateert dat steeds meer gemeenten overgaan op 
nascheiding terwijl dit hoge kosten met zich meebrengt. Doordat er steeds minder vervuiling in 
de vorm van plastic zal zijn, is het de vraag of het verstandig is om nascheiding toe te passen. 
Het is niet duidelijk waarom nascheiding bij Huizen meer kost dan bij andere gemeenten. Kan de 
wethouder toelichten tot wanneer de huidige contracten lopen? 
 
De heer Ribberink (VVD) leest dat het als gevolg van extra verkeersbewegingen en transport 
naar sorteerfaciliteiten niet veel uitmaakt voor het milieurendement of er sprake is van bron- of 
nascheiding. Is het tegen deze achtergrond niet vreemd om inwoners op te zadelen met 
inzameling aan huis? Wellicht hebben veel mensen de illusie dat zij een positieve bijdrage 
leveren aan het milieu en het is de vraag of dit beeld klopt, omdat ze een extra bak voor de deur 
hebben en er minder frequent restafval wordt opgehaald. Het contract kan worden uitgediend tot 
2023 of zelfs worden verlengd tot 2026. Maakt de desinvestering van € 900.000 hiervoor een 
verschil en kan een gemeente een eigen keus maken? 
In de Grondstoffenvisie wordt gesproken over het landelijk Afvalplan waarbij het er ook om gaat 
of het restafval op een gelijkwaardige manier hergebruikt kan worden. Wordt niet een groot deel 
van PMD gebruikt voor bermpaaltjes en parkbankjes en slechts een klein deel een-op-een 
doorgebruikt? 
In de mededeling van de wethouder zit een extra berekening die nog is gebaseerd op de 
toename van het afval terwijl de invoering van statiegeld op flesjes het effect zou moeten 
hebben dat deze hoeveelheid juist vermindert. 
 
De heer Schröder (D66) merkt op dat de bezuinigingen waarover in de vorige cyclus is 
gesproken, niet meegenomen lijken te zijn in het memo. Moet hiervoor nog een actualisatie 
plaatsvinden? In de kostenvergelijking staat dat de bijdrage van het Afvalfonds een grote rol 
speelt. De vraag is wat de verwachting is van de ontwikkeling van de bronscheidingsbijdrage en 
de nascheidingsbijdrage. Tot slot verzoekt D66 het onderzoeksrapport KplusV toe te voegen 
aan de stukken. 
 
College 
 
Wethouder Rebel licht toe dat de keuze voor bron- en nascheiding is gebaseerd op kosten, 
milieueffect en de dienstverlening. De laatste twee blijken nauwelijks van invloed te zijn op de 
hoeveelheid in te zamelen PMD via bron- of nascheiding. De kosten zijn wel een 
doorslaggevende factor om op dit moment nog niet over te gaan op nascheiding en te wachten 
tot de contracten zijn afgelopen in 2026. Per 2023 is er een mogelijkheid om het contract voor 
restafval open te breken, maar dit zou eigenlijk al een jaar eerder aangegeven moeten worden. 
De ontwikkelingen in de afvalwereld gaan zeer snel en het is lastig om nu al voor te sorteren op 
2026. Daarom is voornamelijk naar het kostenelement gekeken. 
De positieve effecten van PMD-scheiding worden veroorzaakt doordat mensen behalve PMD-
scheiding ook ander afval beter scheiden. 
Het kostenverschil van 6,3 miljoen euro wordt veroorzaakt doordat er op dit moment een veel 
hogere vergoeding wordt gegeven vanuit het Afvalfonds voor de afvalinzameling waar het gaat 
om bronscheiding. Ook zou het openbreken van contracten tot hogere kosten leiden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt waarom andere gemeenten andere keuzes maken. 
 
Wethouder Rebel neemt aan dat de bedragen vanuit het Afvalfonds landelijk worden bepaald. 
Hij denkt dat Huizen gunstige contracten heeft doordat ze voor langere tijd zijn afgesloten. 
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Mevrouw Van Gelderen licht toe dat een ander verschil is dat binnen de regio PMD heel goed 
wordt gescheiden. De berekening is gebaseerd op 28 kg per persoon per jaar, met nascheiding 
op 33 kg. Dit jaar wordt al 33 kg bereikt. Grootstedelijke gebieden hebben een PMD-inzameling 
die zo vervuild is dat zij eigenlijk de vergoeding niet krijgen. Deze regio heeft een zuivere PMD-
stroom waardoor een hoge vergoeding wordt gegeneerd. 
 
Wethouder Rebel legt uit dat de desinvestering van € 900.000 onderdeel uitmaakt van de totale 
6,3 miljoen euro. Wat betreft de afvalstofinzameling hebben de zeven regiogemeenten 
bevoegdheden overgedragen aan het Algemeen Bestuur van de regio. Op dit moment worden 
de wensen en bedenkingen van de verschillende gemeenteraden opgehaald en op basis 
hiervan zal het AB een afweging maken. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt of het bedrag ook verschilt bij de keuze voor 2023 of 2026. 
 
Wethouder Rebel weet dit niet. Een investering wordt afgeschreven en wellicht is de € 900.000 
in 2026 al afgeschreven. 
In de mededeling is een aantal scenario’s geschetst om te zoeken naar de ruimte bij bepaalde 
ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn statiegeld op plastic petflesjes, afgekeurd afval of 
veranderingen in inzamelbedragen. Er is geprobeerd om inzichtelijk te maken of deze zaken van 
groot belang zijn voor de keuze die op dit moment voorligt. Hieruit blijkt dat de kostenverschillen 
marginaal zijn. Het verschil met de 6,3 miljoen euro is nog steeds zo groot dat de keuze voor 
nascheiding op dit moment niet wordt gemaakt. 
De bezuinigingen waarover de vorige keer is gesproken, gaan uit van de keuze die nu wordt 
gemaakt om de contracten niet open te breken, maar door te gaan met de huidige situatie. 
Uiteraard kan het rapport van KplusV aan de stukken worden toegevoegd. 
De verwachtingen voor de vergoedingen uit het Afvalfonds zijn moeilijk te bepalen voor de 
toekomst en daarom is zowel een positieve en negatieve bandbreedte meegenomen in de 
doorrekening van de effecten. 
 
Mevrouw Van Gelderen zegt dat het landelijk Afvalplan het wettelijke kader is voor de 
gemeenten om huishoudelijk afval te organiseren. Hierin staat dat in ieder geval PMD moet 
worden gescheiden, maar gemeenten mogen zelf kiezen voor bron- of nascheiding. Er wordt 
nog steeds veel plastic in bermpaaltjes en beschoeiingen verwerkt, maar dit gebeurt ook met het 
plastic van het nascheiden. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt waarom bij nascheiding ook het slechte plastic in bermpaaltjes 
wordt verwerkt. Hij zou verwachten dat bij nascheiding het herbruikbare plastic zou worden 
gebruikt. 
 
Mevrouw Van Gelderen legt uit dat het verplicht is om al het plastic te scheiden van het 
huishoudelijk afval, via bronscheiding of via nascheiding. Conform landelijke regels wordt er in 
Nederland liever laagwaardig plastic toegepast dan dat het wordt verbrand. 
In de bezuinigingen liggen vooral de frequenties voor. De kosten met betrekking tot frequentie 
hebben in de totale berekeningen niet heel veel effect, omdat de 1,45 miljoen euro per jaar 
voornamelijk gaat over de vergoedingen voor gescheiden PMD. 
Als deze zomer zou worden besloten om in 2023 te gaan nascheiden, zal de uitrol van de 
ondergrondse containers op een andere manier vormgegeven worden. Hiermee zal de 
€ 900.000 desinvestering niet volledig worden terugverdiend, maar kan hier kritisch mee 
omgegaan worden, omdat het bedrag te maken heeft met een duocontainer die wordt geplaatst 
in lastige gebieden. Als in 2026 de beslissing zou worden gemaakt, brengt de desinvestering 
genoeg opbrengst met zich mee gezien de berekening van 1,45 miljoen euro opbrengst voor 
PMD. 
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Commissie – tweede termijn 
 
De heer Bource (SGP) begrijpt dat er nog gekozen moet worden voor wel of niet meer 
investeren. Volgens hem heeft de wethouder aangegeven dat op de € 900.000 wordt 
afgeschreven, zodat het bedrag afneemt. Het is hem nog niet duidelijk waarvoor wordt gekozen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft geïnformeerd naar het effect op de inkomsten van 
PMD wat betreft statiegeld op kleine petflesje en het niet meer verstrekken van plastic zakjes 
 
De heer Ribberink (VVD) stelt dat de opbrengst van de inzameling van PMD sterk afhankelijk is 
van het percentage goed- of afgekeurd. Wordt het afval van deze regio wettelijk gezien terecht 
goedgekeurd of is hier sprake van coulance? 
 
Wethouder Rebel zegt dat er op dit moment een afkeuringspercentage van nul is. Of hierbij 
coulance wordt betracht, weet hij niet. 
Het effect van minder plastic is meegenomen in het memo bij de totale kostenvergelijking voor 
bron- en nascheiding. Ondanks het verschil in hoeveelheid is het kostenelement op dit moment 
nog steeds te groot om te kiezen voor nascheiding. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat er nu 1,5 miljoen euro opbrengst is uit PMD, 
maar aangezien deze hoeveelheid naar verwachting steeds minder zal worden, zal de 
opbrengst ook afnemen. Dit zou kunnen betekenen dat als de kosten wel gelijk blijven een 
nieuwe rekening zal worden gepresenteerd. 
 
Wethouder Rebel zegt dat de beredenering van de heer De Bruijn klopt, maar de inschatting is 
dat het kostenverschil nog steeds teveel in het voordeel is van de huidige contracten. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wil weten of de mindere opbrengsten opwegen tegen het 
gelijk blijven van de kosten. 
 
Wethouder Rebel zegt dat minder opbrengsten vanuit het Afvalfonds automatisch betekent dat 
de kostenvergelijking ook verandert. Maar nog steeds wegen de effecten van deze ontwikkeling 
niet op tegen de voordelen van het uitdienen van de contracten tot 2026. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is benieuwd wat er met het huidige contract gebeurt als er 
minder kunststof wordt aangeleverd. 
 
Wethouder Rebel herhaalt zijn eerdere antwoord. 
 
Mevrouw Van Gelderen gaat in op het plan om hoogbouw in het centrum aan te sluiten op 
afvalscheiding via ondergrondse containers. Hierbij gaat het niet alleen over PMD, maar ook 
over GFT en papier. Er is vanwege de kosten op een zeker moment gekozen voor een 
duocontainer. Als tot 2026 wordt doorgegaan met PMD inzamelen, moeten ook de 
duocontainers worden gecontinueerd. Als het AB in het najaar besluit om in 2023 het 
restafvalcontract niet te verlengen, maar de GAD hierna opdracht krijgt restafval met 
nascheiding aan te besteden, kan eventueel worden bekeken welke containers niet meer duo 
geplaatst hoeven te worden. Er zijn er echter al heel veel geplaatst. In totaal zal de 
desinvestering niet heel veel meer verschil maken. 
 
De heer Bource (SGP) begrijpt dat in het verleden keuzes zijn gemaakt en dat hiermee moet 
worden doorgegaan. 
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Mevrouw Van Gelderen legt uit dat de Nedvangvergoedingen landelijk zijn afgesproken met 
VNG, het ministerie en het Afvalfonds. Coulance is in alle gemeenten hetzelfde. De afkeur wordt 
jaarlijks gemonitord en Huizen is hier altijd goed uitgekomen. Waarschijnlijk is de reden dat 
inwoners het heel goed doen. 
 
De voorzitter concludeert dat de fracties van de SGP, Leefbaar Huizen, VVD en D66 het 
voorstel mee terugnemen naar de fractie. De fracties van Transparant Huizen, GroenLinks, 
Dorpsbelangen Huizen, CDA, PvdA en ChristenUnie kunnen instemmen met het voorstel. 
Hiermee wordt het een behandelpunt in de raadsvergadering van 8 juli a.s. 
 

7.8 Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer 2021-2025 
Commissie – eerste termijn 
 
De heer Honing (PvdA) vraagt hoe de brandveiligheid in de parkeergarages is geregeld. 
 
De heer Woudsma (CDA) vraagt zich af of er voldoende capaciteit is als over negen jaar 20% 
van het wagenpark elektrisch moet zijn. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
worden er de komende negen jaar 0,5 miljoen laadpalen geplaatst. Dit betekent dat er elke 
werkdag 644 nieuwe laadpalen geplaatst moeten worden in Nederland. De afgelopen vier jaar 
waren dit er 105. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) complimenteert het college met de plankaart die 
bewoners konden invullen. Wat betreft elektrische palen pleit hij ervoor om in hetzelfde tempo 
door te gaan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is blij verrast om te lezen dat de gemeente Huizen een stap 
meer zet dan de regionale visie Laadinfrastructuur die wordt opgesteld door de MRA-E. Dit doet 
de gemeente door te kijken naar andere beleidsterreinen en naar de mogelijkheden die dit biedt 
om elektrisch vervoer verder te stimuleren. Het is goed dat blijvend wordt gekeken naar nieuwe 
technische ontwikkelingen. GroenLinks verzoekt om bij aanschaf van de apparatuur en 
instrumenten rekening te houden met de arbeidsomstandigheden in de producerende landen. 
Het is begrijpelijk dat Huizen hier niet rechtstreeks iets kan doen, maar wel wordt gevraagd dit 
aspect mee te nemen in de verdere uitwerking en waar mogelijk te zoeken naar een alternatief 
wanneer er sprake is van onderdrukkende arbeidsomstandigheden. 
 
De heer Ribberink (VVD) heeft geen wensen of bedenkingen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft geen wensen of bedenkingen, omdat deze al eerder 
zijn neergelegd. Een aantal jaar geleden zijn alle armaturen van de lantaarnpalen vervangen 
door ledverlichting. Dit heeft € 900.000 gekost en dit leverde per jaar € 90.000 aan minder 
stroom op. Door lantaarnpalen als oplaadpunten te gebruiken, is er voldoende capaciteit voor de 
elektrische auto’s en door de stroom te verkopen aan de inwoners worden inkomsten 
gegenereerd. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) hoort van sociale huurders de klacht dat zij 
laadpalen voor de deur krijgen terwijl niemand zich een elektrische auto kan veroorloven. 
Wellicht kan met plaatsing van elektrische laadpalen rekening worden gehouden met gebieden 
waar mensen deze wel kunnen betalen. 
 
De heer Bource (SGP) mist in het stuk de concretisering. Wat Lidl heeft gedaan aan faciliteiten 
voor elektrische auto’s had wat hem betreft best vermeld mogen worden. Er is terecht aandacht 
besteed aan een gehandicaptenparkeerplaats. Huizen is naar zijn mening wellicht te beperkt 
voor stadslogistiek. Hij is een groot voorstander van deelauto’s en is enthousiast om hiermee 
aan de slag te gaan. Elektrische laadpalen kunnen het best vraaggestuurd worden aangelegd. 
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In 2017 heeft de heer Bource zich beziggehouden met het onderwerp e-mobiliteit. Waterstof is 
qua infrastructuur een belangrijk punt, want dit moet er wel zijn om erop te kunnen rijden. 
 
Wethouder Rebel deelt mee dat de Strategienota voor wensen en bedenkingen is voorgelegd 
aan de raad, opdat de input kan worden gebruikt voor de definitieve Strategienota die naar 
verwachting direct na de zomervakantie zal worden voorgelegd. 
De doelstelling is dat in 2025 gemiddeld 5% van de parkeerplaatsen in parkeergarages een 
laadpunt heeft, in 2030 moet dit 10% zijn. Op dit moment worden De Oostermeent, de 
Regentesse en het Blokkerpand geëxploiteerd. Totaal gaat dit om 250 parkeerplaatsen. 
De gemeente is niet bij machte om zelfstandig beleid te voeren op arbeidsomstandigheden van 
leveranciers, maar op het moment dat er een keuzemogelijkheid is, zal hier rekening mee 
worden genomen. 
Om de lantaarnpalen om te bouwen tot laadpunten is op dit moment lastig qua vermogen en 
omdat ze alleen gebruikt kunnen worden als ze zijn ingeschakeld. Wel zullen ontwikkelingen op 
dit gebied worden gevolgd. 
De opmerking van de heer Schaap is begrijpelijk, maar elektrisch vervoer heeft wel de toekomst. 
Het college wil de aanvragen van laadpalen volop faciliteren, omdat de inwoners hiermee 
worden klaargestoomd voor de toekomst. Dit gebeurt met name vraag gestuurd, maar er wordt 
ook geprobeerd om vooruit te kijken op basis van een enquête die is gehouden naar aanleiding 
van het verkeersbesluit. Het is belangrijk om een aanvraag snel te kunnen afhandelen. 
Waterstof kan aanvullend zijn op elektrisch. In de verdere uitvoering van de nota zal meer 
geconcretiseerd worden. 
De wethouder neemt de opmerkingen mee, maar hij gaat er vanuit dat er niet veel wijzigingen 
zullen plaatsvinden in de Strategienota. 
 
Commissie – tweede termijn 
 
De heer Honing (PvdA) heeft geïnformeerd naar de brandveiligheid van de parkeergarages. De 
wens van PvdA is om in de Strategienota mee te nemen welke maatregelen genomen moeten 
worden om deze twee parkeergarages aan te passen, zodat ze voldoen aan alle eisen om veilig 
op te laden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat met meer laadpalen ook steeds meer kabels over 
de stoepen komen te lopen. Er is een mogelijkheid van een kabelgoot in de stoep. Wil de 
wethouder deze mogelijkheid meenemen? 
 
De heer Bource (SGP) zegt dat zijn vraag over het gemeentelijk wagenpark niet is beantwoord. 
 
Wethouder Rebel stelt dat parkeergarages vanzelfsprekend moeten voldoen aan 
brandveiligheidseisen. 
Kabels over stoepen zijn ongewenst. Bij mensen die in de gelegenheid zijn om op eigen terrein 
een auto op te laden, lopen kabels niet over stoepen. Een uitzondering zal eventueel worden 
gemaakt voor een invalidenparkeerplaats. 
Het gemeentelijk wagenpark moet niet achterlopen en er is alle bereidheid om het goede 
voorbeeld te geven, maar het moment waarop een investering wordt gedaan, moet wel goed 
worden bepaald. 
 
De heer Bource (SGP) heeft in dat geval geen wensen of bedenkingen. SGP kan instemmen 
met het voorliggende voorstel. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal de wethouder een foto doen toekomen van een andere  
gemeente over kabelgoten. 
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7.9 Motie compensatie sociale woningbouw 

De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is blij dat de motie zal worden uitgewerkt die door bijna de 
hele raad is omarmd. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) complimenteert de heer De Bruijn met het 
voorstel. 
 
De heer Bource (SGP) denkt dat het goed is om de mogelijkheden te onderzoeken en hij kijkt uit 
naar de rapportage. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) is tevreden met de uitwerking van de motie en hij wacht de 
resultaten af. 
 
De heer Schröder (D66) stemt in met het voorstel. 
 
De heer Gencer (PvdA) stemt in met het voorstel. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) stemt in en wijst erop dat CDA de motie mede heeft ingediend. 
Zij vindt wel dat het om veel geld gaat. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft tegen de motie gestemd en ziet nog steeds 
geen toegevoegde waarde om dit in de praktijk te brengen. Het aantal locaties waarop dit van 
toepassing is, zal minimaal zijn. Dorpsbelangen Huizen is in het kader van de potjescultuur ook 
tegen een fonds. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het bedrag ook behoorlijk hoog. In de gemeente Gooise 
Meren wordt een dergelijke procedure al toegepast en de vraag is of het niet op een efficiëntere 
manier geregeld kunnen worden. 
 
De heer Ribberink (VVD) noemt het bedrag ook vrij hoog. De VVD heeft bovendien 
kanttekeningen geplaatst over hoe moeilijk het te implementeren is. Hij is benieuwd naar de 
beantwoording van de wethouder over de kosten. 
 
Wethouder Rebel memoreert dat het college in maart een mededeling heeft gedaan naar 
aanleiding van de motie, maar dat de raad heeft besloten dat er een nadere uitwerking moest 
komen. Het gaat om een fors bedrag en er is geen andere dekking gevonden dan een bedrag te 
oormerken binnen de egalisatiereserve. In het raadsvoorstel onder alternatieven is aangegeven 
dat er een andere keus is. Het college zal echter niet met een ander voorstel komen, omdat de 
raad deze opdracht aan het college heeft gegeven.  
Een dergelijke regeling zal maatwerk moeten zijn voor Huizen. Hiervoor is een goede juridische 
onderbouwing nodig en dit leidt onder andere tot de hogere kosten. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) neemt het mee terug naar de raad. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 
8 juli a.s. 
 

7.11 Mededeling wethouder Verbeek over motie wegbeheer 
De heer Ribberink (VVD) stelt dat de mededeling een zeer beperkte uitwerking van de motie is. 
Een jaar geleden is gevraagd om een rapportage om een idee te krijgen over de stand van het 
onderhoud van de wegen en fietspaden met zo mogelijk meerdere alternatieven om keuzes te 
kunnen maken.  
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In 2016 was het doel om het aantal kwalitatief slechte wegen terug te brengen naar 9%. 
Hiervoor is 1 miljoen euro in de infrastructuur gestort. In 2021 is het aantal slechte wegen 
inmiddels door allerlei oorzaken echter 16%. In de memo staat dat onvoldoende rekening is 
gehouden met de doorlopende degeneratie van wegen. Waarom is dit niet eerder gerapporteerd 
aan de raad? Wel goed nieuws is dat in het beheerplan het rapport is opgenomen waar de heer 
Ribberink om heeft gevraagd en hij vraagt of de cijfers uit dit rapport regelmatig gerapporteerd 
kunnen worden aan de raad, zodat een vergelijking door de tijd heen gemaakt kan worden. 
 
De heer Bource (SGP) heeft zich verbaasd over de vergelijking tussen nu en 2016 waaruit blijkt 
“dat de beoogde kwaliteitsverbetering uit 2016 niet is behaald”. Als wordt gestreefd naar een 
halvering van het aantal slechte wegen en het resultaat is nog steeds hetzelfde, dan is het niet 
goed gegaan. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Ribberink over de degeneratie 
die dagelijks duidelijk is. Hij is benieuwd hoe de kwaliteit van de wegen zal worden verbeterd. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat het niet 16% van het areaal betreft, maar dat het gaat om 
16% van de wegvakken waarin het areaal is onderverdeeld. Dit kan een vertekend beeld geven. 
Het rapport is nog een ruwe schets die verder uitgewerkt moet worden. Aan het eind van de 
mededeling wordt voorgesteld dat het hoofd Openbare Werken een toelichting geeft op de staat 
van de wegen door ter plekke te gaan kijken. Door verminderde capaciteit van de afdeling is 
vertraging opgetreden, maar het is de intentie om procesmatig, planmatig en rechtmatig te 
werken. 
 
De heer Ribberink (VVD) is zeker geïnteresseerd om buiten te gaan kijken, maar hij neemt aan 
dat het dan om voorbeelden gaat. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de gegevens er zijn en hij is bereid 
om erover mee te denken hoe deze cijfers door de tijd heen gepresenteerd kunnen worden om 
het onderhoud van de wegen te vergelijken. 
 
De heer Bource (SGP) is blij met de toezegging en hij zou graag willen zien welke nuanceringen 
gemaakt kunnen worden. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
De heer Boonstra (ChristenUnie) vraagt zich af of het met betrekking tot toezegging 14, over 
vernieuwing van het riool in wijk 1276, lukt om nog een update te krijgen voor het zomerreces. 
 
Wethouder Verbeek heeft vorige week een mededeling gezonden over de aanpak herinrichting 
Stad en Lande en Bovenweg. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) heeft deze mededeling nog niet gezien, maar hij vertrouwt 
erop dat hij deze in zijn e-mail kan terugvinden. 
 
De voorzitter concludeert dat hiermee de toezeggingenlijst is vastgesteld. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) meldt dat de raad op 26 juni jl. een brief heeft ontvangen over 
een plan bij de Zeilschool. In deze brief blikt de heer Terlouw terug op zijn inspraak in 
oktober 2020 waarin hij zijn plannen aan de raad heeft meegedeeld. Hij begrijpt niet waarom het 
proces zo stroef verloopt. Wat denkt het college dat er nodig is om het proces vlot te trekken en 
waarom is het nog niet gebeurd? Kan de raad hier een rol in spelen? 
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Wethouder Rebel wijst erop dat dit de portefeuille van wethouder Boom betreft. Hij weet wel dat 
op dit moment gesprekken lopen over de toekomst van de locatie. Een en ander heeft te maken 
met onderhandelingen met de curator over eigendom. Voor details verwijst hij naar wethouder 
Boom. 
 
De voorzitter concludeert dat wethouder Boom een schriftelijke toelichting zal geven. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


