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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst 

 

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

 

• D66-fractie:  
B. Schröder (digitale deelname) 

 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, N. Honing 

 

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

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. L. Veer, R.W. de Bruijn 

 

• ChristenUnie-fractie: 
L.M. Boonstra  
 

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

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
Mw. M.L.C. Verbeek, G. Rebel 
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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  maandag 28 juni 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:10 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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 De voorzitter heropent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Mw. Kos van het Goois 

Natuurreservaat is aanwezig in verband met agendapunt 7.5. Mw. Quapp en mw. Van den Berg van de 
rekenkamercommissie nemen digitaal deel aan de vergadering voor agendapunt 7.6, mw. Van Gelderen van 
de GAD voor agendapunt 7.7. 

 
7. Behandelpunten 
 
7.5 Zienswijze op jaarverslag 2020, jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van 

de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR)  
Wethouder Verbeek beantwoordt enkele vragen, waaronder een vraag over de stand van zaken rond het 
speelbos. Mevr. Kos, directeur-rentmeester van het GNR, geeft antwoord op vragen over het kappen en 
herplanten van bomen. Dhr. De Bruijn vraagt naar de hoogte van de toekomstige afschrijvingslasten van de 
mobiele kraan. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 

 
 De fractie van Leefbaar Huizen neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties 

stemmen in 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 

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over datagestuurd werken en de ambtelijke capaciteit bij de afdeling 
Openbare Werken. 
 
De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met het advies van de rekenkamercommissie, inclusief 
de beantwoording van de adviesbrief door het college. Alle fracties stemmen in. De brief kan als hamerstuk 
behandeld worden in de raadsvergadering van 8 juli a.s. 

 
7.7 Grondstoffenvisie en afweging PMD-inzameling  
 Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de kostenverschillen tussen bronscheiding en nascheiding 

per regio, de kwaliteit en mogelijke afkeur van de PMD-stroom, het verband tussen de mogelijke 
bezuinigingen bij de GAD en de grondstoffenvisie, en komende investeringen in ondergrondse containers in 
relatie tot de toekomstige afweging tussen bron- en nascheiding. Wethouder Rebel en mw. Van Gelderen, 
beleidsadviseur bij de GAD, beantwoorden deze vragen. 
 
De fracties van de VVD, de SGP, Leefbaar Huizen en D66 nemen het voorstel mee terug voor overleg met 
de fractie. De overige fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel zal als behandelpunt worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli a.s. 

 
7.8 Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer 2021-2025 

Vanuit de commissie wordt aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van laadpalen in parkeergarages, 
gehandicaptenparkeerplaatsen, arbeidsomstandigheden bij de aanbesteding van laadvoorzieningen en 
ontwikkelingen op het gebied van waterstof en deelauto’s. De gemaakte opmerkingen worden betrokken bij 
het opstellen van de definitieve versie van de strategienota.  

 
7.9 Motie compensatie sociale woningbouw   
 Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen over de hoogte van het bedrag dat nodig is voor het opstellen 

van de beleidsregel. De fracties van de VVD en GroenLinks nemen het voorstel mee terug voor overleg met 
de fractie. De fractie van Dorpsbelangen Huizen spreekt zich uit tegen het voorstel. De overige fracties 
stemmen met het voorstel in. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 8 juli a.s. 

 
7.11 Mededeling wethouder Verbeek over motie wegbeheer 

Wethouder Verbeek beantwoordt enkele vragen over de interpretatie van de cijfers en het niet behalen van 
de doelstellingen. 
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 Toezegging: 
Wethouder Verbeek nodigt de commissie Fysiek Domein uit voor een themasessie over het wegbeheer, in 
aanloop naar het hiervoor op te stellen beheerplan. 

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

Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van dhr. Boonstra over de rioolvernieuwing in wijk 1276 
(toezegging 14).  

 
9. Rondvraag en sluiting  

Mw. Lemmens vraagt om een reactie van het college naar aanleiding van de brief die is ontvangen over de 
zeilschool. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
• Wethouder Verbeek nodigt de commissie Fysiek Domein uit voor een themasessie over het wegbeheer, in 

aanloop naar het hiervoor op te stellen beheerplan. 
 


