
 

Datum: 26 januari 2023 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
Commissieleden  
 
• VVD-fractie:  

H.A.M. van Kempen, J. Ribberink 
• Fractie Leefbaar Huizen: 

F.E.R. Koning 
• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 

G.J. Horst, P.B.M. Schouten (tot 23.00 uur) 
• CDA-fractie: 

D.C. van Deutekom  
• D66-fractie:  

S.G. Bruins 
• GroenLinks-fractie: 

K.S. Rienstra 
• PvdA-fractie:  

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

W. Doorn, L.M. Boonstra 
• SGP-fractie: 

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

B. Schaap, R. Lemsom 
 

Griffie 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
K. van Werven, F.F.H. van der Kleij, R.G. Boom, G. Rebel 
  
 

Afwezig: 
 

• M. Terlouw (CU) 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum: 22 februari 2023 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 00.05 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opende de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldde de afwezigheid van commissiegriffier Karin de Rooij, die 

vervangen wordt door de raadsgriffier.  
  
3. Vaststellen agenda 

Ingestemd werd met het voorstel van de voorzitter om: 
• bij agendapunt 6 eerst te beginnen met de vier insprekers over de "Nieuw 

Bussummerweg", dan te vervolgen met de drie insprekers over de "Ontwikkelingen 
vervolg Kustvisie-Landtong", en vervolgens de vergadering voor een kwartier te 
schorsen, zodat commissieleden vragen kunnen stellen aan de insprekers; 

• na de schorsing de vergadering te vervolgen met de behandeling van agendapunt 
7.4 over "Ontwikkeling vervolg kustvisie-landtong"; 

• daarna agendapunt 7.7 over "Herplantplicht gemeente Huizen" te behandelen; 
• en vervolgens verder te gaan met de reguliere volgorde van de resterende 

agendapunten, te beginnen 7.1, dan 7.2 enz..  
 

 4. Vaststellen resumé(s) 
4.1 Resumé extra commissie Fysiek Domein d.d. 18 januari 2023 

Het resumé is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4.2 Resumé openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 25 januari 2023 

Het resumé is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Resumé besloten commissievergadering Fysiek Domein d.d. 25 januari 2023 

Het resumé is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4.4 Resumé extra commissievergadering Fysiek Domein d.d. 2 februari 2023 

Het resumé is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.4 Resumé extra commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 februari 2023 
 Het resumé is ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college. 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen: 

• mededeling wethouder Boom over aangepaste planning huisvestingsverordening; 
• mededeling wethouder Boom over Geopark Heuvelrug Gooi en Vechtstreek; 
• Mededeling wethouder Boom over ontwikkeling vervolg kustvisie-landtong.  

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 De commissie nam kennis van de mondelinge mededelingen van wethouder Rebel 

over: 
• verlevendigen Oude Raadhuisplein, en 
• uitvoeringsprogramma GAD. 
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5.3 Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen 
 De commissie nam kennis van de mededeling van wethouder Boom, dat een separate 

schriftelijke beantwoording zal volgen van de commissievragen van mevrouw Van 
Kempen (VVD) over "Verkoop corporatiewoningen door woningbouwcorporaties". 

   
6. Spreekrecht voor burgers. 

Over het onderwerp "Nieuw Bussummerweg" werd ingesproken door: 
• Mevrouw Mateijsen 
• de heer Kersen 
• mevrouw Vosters 
• de heer Luchtmeijer 
Over het onderwerp "Ontwikkelingen vervolg kustvisie-landtong" werd ingesproken 
door: 
• de heer Stolp 
• de heer Van Schie 
• de heer Witter 
Vervolgens werd vergadering voor een kwartier geschorst om de commissieleden de 
gelegenheid te geven vragen te stellen aan de insprekers. 
 

7. Behandelpunten. 
7.4 Ontwikkeling vervolg Kustvisie-landtong 
 Overeenkomstig het verzoek van het college is bij dit punt door de in de commissie 

vertegenwoordigde fracties input geleverd, die het college in staat moet stellen om de 
ontwikkeling verder op te pakken en een herzien plan te kunnen toetsen, uitgaande van 
de aspecten zoals beschreven in het collegeprogramma. 

 
7.7 Herplantplicht gemeente Huizen 

De commissie heeft kennis genomen van: 
• de beantwoording door wethouder Van Werven van de vragen van de heer 

Lekkerkerker, zoals gesteld bij het vragenuur in de raadsvergadering van 9 februari 
jl., maar waarbij werd afgesproken dat ze beantwoord zouden worden in deze 
commissievergadering; 

• de beantwoording van de overige vragen vanuit de commissie. 
In de raadsvergadering van 9 maart a.s. zal de behandeling van dit onderwerp zijn 
vervolg krijgen aan de hand van de "motie herplantplicht", zoals ingediend door de heer 
Lekkerkerker in de raadsvergadering van 9 februari jl., maar die in die vergadering niet 
meer is behandeld in afwachting van deze commissiebehandeling. 

  
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA   
 De bij dit punt gevoegde stukken gaven geen aanleiding tot vragen vanuit de 

commissie. 
  
7.2 Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI terrein 
 De beantwoording door wethouder Boom van de vraag van de heer Gencer (PvdA) of 

er nadere informatie te geven is over een stukje grond pal naast de krachtcentrale dat 
bouwrijp is gemaakt, is voor kennisgeving aangenomen. De heer Gencer gaf aan daar 
op een later moment op terug te komen. 
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7.3 Tweede tussenrapportage Milieuprogramma 2021-2025 
 De commissie adviseert de raad, bij het agendapunt hamerstukken in de raadsvergade-

ring van 9 maart a.s., zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel. 
   
7.5 Nota Bouwstenen Huisvestingsverordening 2023 
 De commissievertegenwoordigingen van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen 

en SGP adviseren de raad in zijn vergadering van 9 maart a.s. in te stemmen met dit 
voorstel. 
De commissievertegenwoordigingen van de fracties van Leefbaar Huizen, CDA, D66, 
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Transparant Huizen konden nog geen advies 
geven, en namen het voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie. 

  
7.6 Zienswijze op MRA termijnagenda 2023 
 De commissie adviseert de raad, bij het agendapunt hamerstukken in de raadsvergade-

ring van 9 maart a.s., zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel. 
 
7.8 Mededeling wethouder Boom over gebiedsontwikkeling sportpark De Wolfskamer 
 De beantwoording door wethouder Boom van de vraag van mevrouw Rienstra 

(GroenLinks) is voor kennisgeving aangenomen. 
  
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De commissie stemde in met: 
• het plaatsen op de meerjarentoezeggingenlijst van de toezeggingen genummerd 20 

en 25; 
• het afvoeren van de toezeggingen genummerd 9, 16, 17, 18, 21, 23 en 24; 
• het handhaven van toezegging nr. 15, zodat deze toezegging voor de commissie in 

het vizier blijft en ondertussen nader bepaald kan worden of deze toezegging nog 
moet worden uitgevoerd, en zo ja hoe. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
• Mevrouw Van Deutekom (CDA) deelde mee, dat een voorbereidde rondvraag over 

de Harleydag, vanwege het late tijdstip op een ander moment als schriftelijke 
vragen zullen worden ingediend. 

• De beantwoording door wethouder Boom van de vraag van de heer Horst 
(Dorpsbelangen Huizen), wat moet worden verstaan onder "lopende of reeds 
geplande werkzaamheden" als reden voor uitstel met 30 dagen van de 
beantwoording van de raadsvragen van deze fractie over de Zomerkade, is voor 
kennisgeving aangenomen. 

  
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering om 00.05 uur 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2023. 
 
De commissiegriffier,    De voorzitter, 
 
 
 


