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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
M. Numan (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, H.A.M. van Kempen 

 

• Fractie  Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn,  L. Veer 
 
Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
G.J. Horst, P.B.M. Schouten 

 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom, T. Dieterman 

 

• D66-fractie:  
B. Schröder, S.G. Bruins 

 

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

 

• GroenLinks-fractie: 
K.S. Rienstra, M. Amessas 

 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn 
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
B. Schaap, R. Lemsom 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom. G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
• L.M. Boonstra (ChristenUnie) 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 18 mei 2022 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.30 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. L.M. Boonstra. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De voorzitter stelt voor om de commissievragen onder 5.3 van de heer Bource (SGP) over ontwikkelingen 
Huizer Kerken (daar zijn ook insprekers voor) te behandelen onder agendapunt 6. Ook wordt besloten, in 
verband met vertrouwelijke mededelingen van agendapunt 7.2 over ontwikkeling BNI-terrein, dit onderdeel in 
een besloten deel aan het einde van de vergadering te behandelen.  
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé openbare vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 16 februari 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen openbare vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 16 februari 2022 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Informatie van het college 
  
5.1   Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

• De mededeling van wethouder Boom over de uitslag van de enquête omgevingsvisie is voor 
behandeling aangemeld en komt terug bij agendapunt 7.6 

• De mededeling van wethouder Boom over de omgevingsvisie Huizen is aangemeld en komt terug bij 
agendapunt 7.7 

• De mededeling van wethouder Boom over het regionaal fietsnetwerk is aangemeld en komt terug bij 
agendapunt 7.8 

• De mededeling van wethouder Boom over herontwikkeling Trappenberg is aangemeld en komt terug 
bij agendapunt 7.9 

 Alle overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de heer Bruins (D66) aan het college over het gebruik van het 
gebouw De Dissel aan de Disselweg.  

 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer Doorn (CU) over groenaanpak Huizen. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Er hebben zich vijf insprekers gemeld: 
• De heer Baas (Architect De Krachtcentrale) over omgang met gebouwd erfgoed 
• De heer Van de Velde en de heer Wiersma (Vve Zomerkade) over parkeerproblematiek Zomerkade 
• De heer Van Werven en/of de heer Lucas over bouwplan locatie Vituskerk 

 
Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer Bource (SGP) over ontwikkelingen Huizer kerken. 
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7. Behandelpunten 
 

7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  
 Dit punt geeft geen aanleiding tot commissiebehandeling. 
 

7.2 Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein  
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt in beslotenheid behandeld zal worden na de rondvraag. 

 
7.3 Vaststellen bestemmingsplan Zomerkade 

Wethouder Boom beantwoordt vragen over de veiligheid (waar komen de terrassen), het gebouw, de 
parkeerplaatsen, ondergeschikte horeca, de veiligheidseisen van de EHBO-post, het parkeeronderzoek en 
wijzigingen in het bestemmingsplan. Informatie over de bestemmingsplanbepalingen wordt nagezonden.  
 
Verder zegt wethouder Boom toe dat de datum in de brief naar de bewoners gerectificeerd zal worden. 
 
De fracties van PvdA, GroenLinks Dorpsbelangen en ChristenUnie behouden hun standpunt voor en nemen 
het voorstel mee terug naar de fractie. Alle overige fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt 
als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juni a.s. 

 
 

7.4 Vaststellingsovereenkomst gericht op beëindiging erfpachtrecht Aanloophaven 
Wethouder Boom beantwoordt vragen over de grond, het pand, de huurder, risico’s, de verborgen kosten, de 
afweging met betrekking tot het alternatief, de tijdelijke mogelijkheden voor startende ondernemers, de 
juridische- en vervolgkosten, het huren van sups en het aanbestedingsdocument. In de tweede termijn 
beantwoordt wethouder Boom vragen over de herstelkosten van de opstallen en terreinen, het opnemen van 
de eis van circulaire materialen in de aanbesteding en een eventuele tijdelijke oplossing met sups en 
foodtrucks. 
 
Wethouder Boom zegt toe dat de mogelijkheid om circulaire materialen toe te passen zal worden 
meegenomen in de afweging die de raad zal maken als het gaat om de investeringen die van de raad 
gevraagd gaan worden om deze locatie te ontwikkelen.. 

 
De fracties van Dorpsbelangen Huizen, PvdA, ChristenUnie en SGP behouden hun standpunt voor en 
nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De overige fracties stemmen in met het voorstel  
 

7.5 Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 OFGV 
Wethouder beantwoordt vragen van D66, Dorpsbelangen, SGP, Leefbaar Huizen en ChristenUnie over de 
incidenteel extra kosten in verband met de voorbereidingskosten van de omgevingswet en de termijn om te 
reageren/compensatie van het Rijk in verband met vertragingskosten.  

 
 Alle fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 2 juni a.s. 
 
7.6     Mededeling wethouder Boom over uitslag enquête omgevingsvisie 
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van de fractie van Groenlinks over de participatieopkomst en de 

inspraakprocedure. 
 
7.7     Mededeling wethouder Boom over omgevingsvisie Huizen 
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van VVD/Groenlinks, waarbij gerefereerd wordt naar de vraag aan de 

commissie of het op prijs wordt gesteld dat er op 22 juni a.s. een sessie wordt gevoerd met de commissie 
over de omgevingsvisie. Alle fracties geven aan hier behoefte aan te hebben en ook dat de stukken van 
tevoren ter inzage komen.  
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7.8 Mededeling wethouder Boom over regionaal fietsnetwerk 
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van de ChristenUnie, SGP en Dorpsbelangen Huizen over het 

draagvlak voor een regionaal fietsnetwerk bij andere gemeenten, wat de vervolgstappen zijn en hoe groot de 
opgave is.  

 
7.9    Mededeling wethouder Boom over herontwikkeling Trappenberg  
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van CDA, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, D66 en SGP over de 

mogelijkheid om Huizenaren voorrang te verlenen bij toekenning, de wijze waarop de raad wordt betrokken 
bij planvorming, de verhouding woon/zorg en de verkeerstechnische aangelegenheden  

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
 Het jaartal van het jaar waarin de groenconferentie plaatsvond klopt waarschijnlijk niet, zou dit jaar moeten 

zijn.. Bij punt 13 ontbreekt een jaartal. De voorzitter zegt toe naar beide omissies te laten kijken. Besloten 
wordt om punt 12 te laten staan (toegankelijkheid), omdat het nog niet is uitgevoerd..  

 
9. Rondvraag en sluiting  

Wethouder Boom beantwoordt de vraag van de heer Bource (SGP) of het mogelijk is om te bezien of in het 
vervolg dit evenement om 12.00 uur kan beginnen om daarmee overlast gedurende kerkdiensten te 
voorkomen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van              

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


