
 
 

 
 
 
Aan: het college van B&W van Huizen 
Datum: 30 januari 2019 

Betreft: raadsvragen over het GNR-speelbos bij de Sijsjesberg. 
_______________________________________________________________________ 

Geacht college,  

In de notulen van de commissie FYD dd. 17-10-2018 staat bij 8. Vaststellen 
toezeggingenlijst: “Wethouder Verbeek verwacht dat het GNR in het vierde kwartaal met 
een brief komt. Er is een onderzoek gedaan en de resultaten hiervan zullen in deze brief 
worden gemeld. De wijze van communicatie met omwonenden moet nog worden 
bepaald. Het GNR besluit over het initiatief van het speelbos. De gemeente gaat over de 
te volgen procedures en maakt een ruimtelijke afweging ten aanzien van de leefomgeving 
et cetera waarbij wordt gekeken naar het bestemmingsplan. Vervolgens wordt bekeken of 
er draagvlak is bij omwonenden”. 

In de toezeggingenlijst van de Commissie FYD van 23-01-2019 staat onder nr. 16: 
“Met het GNR heeft overleg plaatsgevonden over het locatieonderzoek alsook de overige 
vragen die er vanuit de buurt waren. De onderzoeksresultaten zullen door het GNR 
schriftelijk teruggelegd worden aan de gemeente waarna besluitvorming plaatsvindt.” 
 
Vragen: 
1. Op basis van de notulen 17-10 mag verwacht worden dat de brief met de resultaten van 
het GNR-onderzoek inmiddels is ontvangen door de gemeente. Wat betekent dan de 
opmerking bij de toezeggingen: “de onderzoeksresultaten zullen schriftelijk teruggelegd 
worden aan de gemeente”? Is het onderzoek nog niet afgerond? 

2. In de notulen FYD 17-10-2018 wordt gesteld, dat er “Gekeken wordt of er draagvlak is 
bij omwonenden”. Die zinsnede mis ik in de toezegging in FYD 23-01. 
Is de gemeente nog van plan om de omwonenden te horen alvorens een besluit te nemen? 
Wanneer en op welke wijze gaat dat gebeuren?  

Wij zien de schriftelijke beantwoording van deze vragen graag tegemoet voor de 
raadsvergadering op 7 februari a.s.. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan willen wij 
graag mondeling antwoord op onze raadsvragen in die raadsvergadering. 
  
Met vriendelijke groet, 
Willem Meijerman 
VVD Huizen 


