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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

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

 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
G.J. Horst, P. Schouten 

 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom 

 

• D66-fractie:  
S.G. Bruins 

 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, M.N. Leeuwin 

 

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

 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, B.W. den Butter 
 

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

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

Griffie 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom, F. van der Kleij,  K. van werven, G. Rebel en N. Meijer. 
 
 

Afwezig: 
L.M. Boonstra (CU) 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  maandag 30 november 2022 
Aanvang:  20.00 uur 
Eindtijd: 23.00 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
     De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen. 
.  De voorzitter bedankt mevrouw F. Fitskie-Aajoud (plv. voorzitter) voor de vervanging tijdens twee 

vergaderingen. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De voorzitter stelt voor om na agendapunt 5 eerst 7.7. en dan 7.1. te behandelen. En agendapunt 6 
(inspraak) en 7 samen te voegen. De commissieleden stemmen hiermee in.  
 

4. Vaststellen resumé’s 
4.1.  Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 12 oktober 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4.2. Resumé openbaar commissie Fysiek Domein d.d. 19 oktober 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4.3.  Resumé niet openbaar commissie Fysiek Domein d.d. 19 oktober 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Informatie van het college 
 

5.1. Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
De mededelingen die niet voor behandeling zijn aangemeld, zijn voor kennisgeving aangenomen.  

  
5.2. Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
Er zijn geen mondelinge mededelingen. 

 
5.3. Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen 
 
Beantwoording commissievragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) over Groene Barbapapa 
De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de schriftelijke vragen en de aanvullende vragen 
vanuit de commissie is voor kennisgeving aangenomen. 
 
Beantwoording commissievragen van de heer Doorn (CU) over vergunning Driftweg 
De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de schriftelijke vragen en de aanvullende vragen 
vanuit de commissie is voor kennisgeving aangenomen. 
 
Beantwoording commissievragen van de heer de heer Koning (LH) over bouw appartementencomplex nabij 
Driftweg 
De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de schriftelijke vragen en de aanvullende vragen 
vanuit de commissie is voor kennisgeving aangenomen. 
 
Beantwoording commissievragen van de heer Bruins (D66) over achterlopen met groene stroom 
De mondelinge beantwoording door wethouder Rebel van de schriftelijke vragen is voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
7. Behandelpunten 

 
7.7 Mededeling wethouder Van Werven over voor- en nadelen beleid voor erfgoed   

 De bespreking in de commissie leidt niet tot een afrondende conclusie voor wat betreft een vervolg, waarmee 
de mededeling in dit stadium voor kennisgeving is aangenomen. 

 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
Er zijn geen vragen gesteld.  
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7.2. Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein 
Mevrouw van Deutekom (CDA) vraagt of er nog nieuwe informatie is. Wethouder Boom stelt voor dit punt in 
een besloten deel te behandelen. De commissieleden stemmen hiermee in. 

 
7.3. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Huizen 2022 
Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen vanuit de fracties n.a.v. het voorstel en de omgevingswet. De 
vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van CDA, D66, PvdA, Transparant Huizen, 
ChristenUnie, SGP, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en VVD stemmen in met het 
voorstel. Het voorstel gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 15-12-2022.  
 

6.  Spreekrecht van burgers 
Er heeft zich één inspreker gemeld: 
De heer J. van Elten, secretaris van de vereniging Vrienden van het Gooi inzake het onderwerp 
“Ontwikkelingen Huizerhoofd”. 
Na het inspreken is de vergadering voor een kwartier geschorst om de commissieleden de gelegenheid te 
bieden contact op te nemen met en vragen te stellen aan de inspreker. 
 

7.4  Ontwikkeling vervolg Kustvisie- Landtong 
Wethouder Boom beantwoordt de vragen en aanvullende vragen vanuit de fracties over de stukken. De 
commissiebespreking wordt afgerond met de conclusie van de wethouder, met instemming van de commissie, 
dat: 
o de gemaakte opmerkingen/reacties vanuit de commissie zullen worden gedeeld met de initiatiefnemer; 
o er belang aan wordt gehecht dat de exacte juridische stand van zaken wordt uitgezocht; 
o er belang wordt gehecht aan het inzichtelijk krijgen van de analyse van de natuurwaarden; 
o de commissie positief staat tegenover het hotel en appartementen (aantal en omvang buiten 

beschouwing gelaten); 
o er zorg is over de omvang van het geheel en feiten en cijfers duidelijker moeten worden; 
o de commissie van oordeel is dat het maatschappelijk belang voorop moet staan; 
o met inachtneming van het voorgaande er weer verdere stappen kunnen worden gezet. 

 
Toezegging: 
Wethouder Boom zegt toe met een mededeling te komen over de vervolgprocedure en wanneer het 
onderwerp "Ontwikkeling vervolg kustvisie-Landtong" weer terugkomt voor bespreking in de commissie. 
 
7.5 Zienswijze begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek 
Wethouder Rebel beantwoordt de commissievragen. De vertegenwoordigingen in de commissie van de 
fracties van CDA, D66, PvdA, Transparant Huizen, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP en VVD stemmen in met de onderdelen van de bestuursrapportage zoals behandeld in de 
commissie. 
 
7.6 Mededeling wethouder Rebel over vervolgtraject verlevendigen Oude Raadhuisplein 
Na beantwoording door wethouder Rebel van de vragen van de commissieleden, voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
Toezegging:  
Ter uitwerking van het collegeprogramma zal het college met een opzet komen voor uitbreiding terras- en 
horecamogelijkheden, waarover de commissie haar wensen en bedenkingen naar voren kan brengen. 
 
7.8 Mededeling wethouder Boom en Van der Kleij over terugkoppeling BO MIRT 2022 
Na beantwoording door wethouder Van der Kleij van vragen uit de commissie voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
Toezegging:  
Wethouder Van der Kleij zegt toe in het proces van de MIRT ook de railverbinding in beeld te zullen brengen.  
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7.9 Mededeling wethouder Boom over voortgang project Silverdome 
Na beantwoording door wethouder Boom van vragen uit de commissie voor kennisgeving aangenomen.  

 
Toezegging:  
Wethouder Boom zegt toe na te laten kijken hoe het juridisch zit met eventuele teruggave van de grond aan 
de gemeente als de ontwikkeling niet lukt (*) 
(* Noot: de informatie is toegestuurd via Raadsinformatie bestuurlijk nr. 48) 

 
7.10 Mededeling wethouder Boom over procedure omgevingsvisie 
Na beantwoording door wethouder Boom van vragen uit de commissie voor kennisgeving aangenomen..  

 
7.11 Mededeling wethouder Boom over welstandsbeleid 
Uitkomst van de behandeling van deze mededeling is, dat daaruit niet is gebleken van een behoefte aan een 
aanzet voor een nieuw welstandsbeleid.  

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
De commissie stemt in met het afvoeren van toezegging nummer 19 van de lijst en nr. 10 te laten staan. 

 
Toezegging:  
Wethouder Boom zegt toe dat in toezeggingenlijst voor de vergadercyclus van januari a.s. bij toezegging nr. 
25 nadere informatie zal worden gegeven over het verloop van de gesprekken met de Vriendengroep Oude 
Begraafplaats. 

 
9. Rondvraag en sluiting 
Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer Gencer (PvdA) over de ingediende initiatieven m.b.t. 
de steenfabriek.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2023. 
 
 
 De commissiegriffier,  De voorzitter, 


