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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Mededelingen 
De heer Horst (Dorpsbelangen Huizen) en de heer Bource (SGP) nemen langs digitale weg deel 
aan de vergadering. 
 
De heer Meijerman (VVD) is afwezig en wordt vervangen door de heer Holtslag. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
 De voorzitter stelt voor om de vergaderorde ongewijzigd vast te stellen. 
De commissie stelt de agenda conform dit voorstel vast. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 7 april 2021 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 7 april 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 
 Het resumé wordt, zonder de door de VVD-fractie voorgestelde wijziging, vastgesteld. 
 
4.4 Resumé van de niet-openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.5 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 
 De notulen worden, zonder de door de VVD-fractie voorgestelde wijziging, maar inclusief het 

wijzigingsvoorstel van de fractie van GroenLinks, vastgesteld. 
 
4.6 Notulen van de niet-openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld, komen terug bij de agendapunten 7.5, 
7.6 en 7.7. De overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

De heer Woudsma (CDA) dankt het college voor de beantwoording van de vragen over de 
veiligheid van de toren van de Oude Kerk. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) licht toe dat in de commissie Sociaal Domein van 18 mei jl. een 
voorstel is gedaan voor een Verklaring van Geen Bezwaar met betrekking tot de definitieve 
vestiging van een Elan Primair school uit Gooise Meren op het terrein van Koninklijke Visio. Het 
betreft een deel van het bedoelde terrein. De ChristenUnie wil graag weten wat het totaalplaatje 
voor het terrein wordt en welke afspraken er zijn gemaakt met Visio en stelt daarom de volgende 
vragen: 
Aan welke invulling voor het totale terrein wordt gedacht? 
Wat is de status van deze invulling en de voortgang van de gesprekken met Visio en andere 
belanghebbenden en de afspraken die met Visio en andere belanghebbenden over het terrein 
zijn gemaakt? 
Is er verder nog relevante informatie die de wethouder kan delen? 
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Wethouder Boom stelt dat het bij alle grote ruimtelijke ontwikkelingen gebruikelijk is dat mensen 
met ideeën deze eerst ambtelijk toetsen. Het terrein is Van Visio Novum, de partij die het 
onroerend goed van Visio in beheer heeft en deze heeft aangegeven dat het terrein voor de 
doelstellingen van Visio niet meer nodig is en dat wordt gedacht aan ontwikkeling van het 
terrein, met name voor het bouwen van woningen. Er is nog geen verzoek voor vooroverleg 
ontvangen en ook is nog geen vooroverlegplan ingediend. Wel is in verschillende stadia met 
elkaar gesproken over een school die formeel eigendom was van de gemeente op de grond van 
Visio Novum. Het terrein kent een karakteristiek hoofdgebouw en een aanzienlijk groenelement. 
Er zijn geen afspraken gemaakt over de rest van het perceel. Het betreft maatschappelijke 
grond en op het moment dat er een vooroverlegplan zou worden ingediend, zal dit worden 
gedeeld. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat er geen afspraken zijn gemaakt en geen 
toezeggingen zijn gedaan over de rest van het perceel dat een maatschappelijke bestemming 
heeft. 
 
Wethouder Boom zegt toe dat zodra er voortgang zit in het dossier en dat de verwachting is dat 
er een aanvraag zal worden gedaan, dit met de raad zal worden gedeeld. 
 
De heer Woudsma (CDA) heeft vragen gesteld naar aanleiding van besluitvorming van het 
college om bij de locatie Ceintuurbaan 2B over te gaan tot transformatie naar woningbouw. 
Bewoners schijnen door een publicatie in de Omrooper op de hoogte zijn gebracht van dit 
voornemen door de ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning. 
 
1. Klopt deze constatering van de CDA-fractie en kan deze formele stap van de eigenaar gezien 
worden als de bereidheid van de eigenaar om medewerking te verlenen aan de ambitie van het 
college om deze locatie te verkleuren naar woningbouw? 
2. Op welke wijze heeft vervolgens afstemming over de verkleuring van deze locatie naar 
woningbouw, conform uw voornemen in het raadsvoorstel van 2019 over de potentiële 
woningbouwlocatie, met de omgeving plaatsgevonden? 
3. Klopt het dat er in een eerder stadium plannen zijn ingediend om meerdere woningen op dit 
terrein te realiseren? 
4. Bestaat er in de toekomst de mogelijkheid om op dit terrein meerdere woningen mogelijk te 
maken? 
5. Op welk moment wordt gekozen voor een kruimelprocedure? Welke randvoorwaarden zijn 
hiervoor nodig? 
6. Wanneer is het college voornemens de raad te informeren over de verdere invulling van deze 
locatie? 
 
Wethouder Boom stelt dat een deel van deze vragen technisch is. Daarom is er contact geweest 
met de indiener en een medewerker. De wethouder zal proberen de vragen te beantwoorden, 
maar hij wijst erop dat zijn kennis op dit gebied wellicht niet in alle gevallen toereikend is. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) vraagt welke vragen de wethouder als technisch beoordeelt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat technische vragen schriftelijk moeten worden 
beantwoord. 
 
Wethouder Boom is graag bereid om de technische vragen schriftelijk te beantwoorden als hier 
behoefte aan is. Vervolgens gaat hij in op de vragen. 
In 2014 is bij wet bepaald dat een kruimelprocedure wordt afgedaan door het college. In dit 
geval wordt de in Nederland meest toegepaste kruimelprocedure (element 9) voor verkleuring 
toegepast. Het college heeft staand beleid uitgevoerd, wat in dit geval betekent dat kleine 
werklocaties binnen bewoning verkleurd mogen worden mits dit ruimtelijk past. Op het moment 
dat deze locaties voor verkleuring in aanmerking komen en in een kruimelprocedure worden 
behandeld, krijgen de omwonenden hierover standaard een brief en wordt het ook 
aangekondigd in de Omrooper. Bewoners worden gewezen op de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep. In het betreffende geval heeft uitgebreid contact met de buurt plaatsgevonden. 



 

 
Datum: 28-05-21 Blad: 4 
 

Voor deze locatie heeft de wethouder meerdere ideeën voorbij zien komen, maar er zijn geen 
plannen ingediend. 
Het staat elke initiatiefnemer vrij om een aanvraag in te dienen om meerdere woningen mogelijk 
te maken op een terrein. De bouwvlek beperkt de bouw echter tot het huidige gebouw. 
De raad wordt niet geïnformeerd over de invulling van de locatie. 
 
De heer Woudsma (CDA) vraagt hoe de raad actief wordt meegenomen in de 
verkleuringslocaties. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) memoreert dat een aantal omwonenden van de Ceintuurbaan 
in 2019 heeft ingesproken en destijds is nadrukkelijk beloofd dat ze zouden worden 
meegenomen in het proces. Nu blijkt dat er bewoners zijn die zich niet gehoord voelen en zij 
mist het proactief informeren door de gemeente. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat het om een kruimelafwijking en een verkleuring gaat en niet om 
een bouwvergunning voor een bouwlocatie. Het gaat hier om een andere procedure dan voor 
woningbouw nodig is en daarom kan het college deze op een standaard manier behandelen. 
Overigens heeft de initiatiefnemer zeer nadrukkelijk meerdere malen op verschillende manieren 
met bewoners gesproken en de gemeente heeft ook nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheden 
om bezwaar en beroep aan te tekenen. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) vindt het belangrijk om zorgvuldig om te blijven gaan met de 
belangen van bewoners. 
 
Wethouder Boom deelt dit standpunt en daarom is hij ook bereid om de vragen uitgebreid te 
beantwoorden ondanks de technische elementen. Een belangrijk onderdeel van het werk is het 
actief informeren van bewoners en het gesprek aangaan om de kloof die er door het technische 
aspect altijd is, zo klein mogelijk te houden. 
 
De heer Ribberink (VVD) begrijpt dat ingeval een bouwvlek wordt uitgebreid, de raad wordt 
geïnformeerd. Wie bepaalt of er sprake is van een kruimelprocedure? 
 
De heer Woudsma (CDA) vraagt of een kruimelprocedure altijd wordt toegepast of dat er ook 
redenen zijn voor het college om hier niet voor te kiezen. 
 
Wethouder Boom licht toe dat de wet ook mogelijkheden kent voor afwijkingen met enorme 
omvang. In een dergelijk geval is het mogelijk dat intern juridisch wordt geadviseerd om het niet 
als een kruimelprocedure te behandelen. De initiatiefnemer kan echter conform de wet stellen 
dat het onder een kruimelprocedure valt. 
 
De heer Bource (SGP) memoreert dat vorig jaar is gesproken over de lijst met mogelijke 
bouwlocaties en dat is afgesproken dat de raad jaarlijks wordt geïnformeerd over alle locaties en 
hij denkt dat de raad op deze manier op de hoogte wordt gehouden. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft regelmatig contact met bewoners in de 
omgeving van de Ceintuurbaan en hij heeft ze gewezen op de mogelijkheid om de 
bouwtekeningen in te zien en eventueel bezwaar te maken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt in het kader van de controlerende functie van de 
raad door wie een kruimelprocedure wordt aangevraagd. 
 
Wethouder Boom zegt dat de wet duidelijk maakt waarvoor de kruimelprocedure wordt 
gehanteerd. Uit de wet uit 2014 blijkt dat de raad niet gaat over een kruimelprocedure. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 

De voorzitter concludeert dat er geen vragen of opmerkingen zijn vanuit de commissie. 
 

7.2 Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi 
en Vechtstreek 
 
Commissie – eerste termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) merkt op dat het jammer is dat het voorstel wordt opgeknipt en 
in verschillende commissies wordt besproken. De regio heeft integraal naar de dienstverlening 
gekeken en hier keuzes in gemaakt en deze keuzes hangen met elkaar samen. 
Wat betreft sturing, wordt voorgesteld om de ambtelijke samenwerking te vereenvoudigen door 
voor het sociaal en fysiek domein eenduidige procedures af te spreken. De vraag is hoe dit zich 
verhoudt met een nieuwe samenwerking met de provincie. De regio stelt verder voor om het oud 
papier en karton (OPK) professioneel in te zamelen. De achterliggende gedachte is duidelijk, 
maar in het raadsvoorstel wordt niet gesproken over het verdwijnen van de inkomensbron voor 
de verenigingen. Heeft het college alternatieven voor de verenigingen onderzocht en is hierover 
met de verenigingen, die in coronatijd toch al extra worden getroffen, gesproken? GroenLinks is 
wel blij dat de voorgestelde bezuinigingen in lijn liggen met de nieuwe grondstoffenvisie. 
 
De heer Schröder (D66) is juist blij met het opknippen van het voorstel waarmee de GAD in de 
commissie FD wordt besproken. Gezien de omvang van deze organisatie zou deze wat hem 
betreft eigenlijk helemaal losgetrokken mogen worden. 
D66 is geschrokken van het tekort dat vanaf 2022 zal ontstaan. 10% van de begroting van de 
GAD bezuinigen, is fors. De verwachting is dat de klanttevredenheid hierdoor zal teruglopen, 
maar D66 kan zich wel vinden in de tegemoetkoming van het open houden van de 
afvalscheidingsstations. 
Ook D66 vraagt aandacht voor de inkomstenvermindering van verenigingen. 
PMD kan ook worden aangeleverd in zwarte zakken, maar dit is niet wenselijk. Kan de 
wethouder ingaan op mogelijke gevolgen? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is ook tevreden over het opknippen in 
commissievergaderingen. Het voorstel om de bezuiniging van de aanpassing van openingstijden 
van de afvalscheidingsstations te vernietigen en deze te compenseren door hogere tarieven 
voor puin en grof huishoudelijk afval, kan Dorpsbelangen Huizen steunen. 
Dorpsbelangen Huizen sluit zich aan bij de zorgen over verenigingen. 
 
De heer Woudsma (CDA) heeft de indruk dat de kosten voor GAD elk jaar toenemen in plaats 
van dat er geld wordt verdiend met afval. Ook hij heeft moeite met de OPK met betrekking tot de 
verenigingen. Hij vraagt zich af of als zienswijze kan worden ingebracht dat Huizen hier niet mee 
akkoord gaat. 
Een voorstel is om GFT in een tweewekelijkse cyclus in te zamelen. Uit hygiënisch oogpunt lijkt 
dit geen verstandige actie. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA ook is geschrokken van het tekort bij de GAD. Het 
minder frequent ophalen van GFT zal in ieder geval in de zomermaanden tot overlast kunnen 
leiden. 
Er wordt enerzijds voorgesteld om de tarieven te verhogen en anderzijds ook toezicht en 
handhaving terug te brengen. Dit leidt tot zorgen over illegale stortingen. 
De PvdA ziet ook graag het voorstel met betrekking tot OPK verdwijnen. 
Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door covid-19. Niet duidelijk is wat wordt 
vergoed door het RIVM en wat de gemeente moet betalen. 
 
De heer Ribberink (VVD) constateert ook dat er een flink tekort is, maar hij ziet tegelijkertijd dat 
veel besparingen mogelijk zijn. De keuze van bezuinigen op bedrijfsafval en het ophalen van 
groot afval steunt de VVD. 
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De verspreiding van PMD-zakken leidt tot hogere inkomsten door betere kwaliteit van PMD. 
Wellicht zou een commerciële organisatie de distributie van zakken kunnen regelen. 
Is het voorstel met betrekking tot OPK gecommuniceerd met de verenigingen en zo ja, wat 
waren de reacties en zijn er verenigingen waarbij dit tot onoverkomelijke problemen leidt? 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) leest dat de GAD wordt geconfronteerd met structureel 
lagere opbrengsten uit de grondstoffen en structureel hogere kosten voor het inzamelen, 
verwerken en transport. Het zou wellicht beter zijn om terug te gaan naar de oude situatie en te 
bekijken of scheiding op een andere manier goedkoper kan. De hogere kosten voor het 
inzamelen worden veroorzaakt doordat steeds verschillende zaken worden ingezameld. Het zou 
voordeliger zijn om alles in een keer in te zamelen. Kan de wethouder dit meenemen naar de 
regio? 
Als PMD-zakken niet meer doorzichtig hoeven zijn, is niet meer duidelijk welk afval het betreft en 
dit is reden te meer om terug te gaan naar de oude situatie. 
Als vrijwilligers geen OPK meer ophalen, door wie wordt dit dan gedaan en wat zijn de kosten 
hiervoor? 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) sluit zich aan bij GroenLinks wat betreft de zorgen over 
verenigingen. Het is moeilijk voor te stellen dat vrijwilligers enthousiast zijn over de alternatieven. 
ChristenUnie sluit zich aan bij de zorgen over de tekorten bij GAD en de vragen over PMD-
zakken. Als deze niet meer doorzichtig zijn, wordt het proces verstoord en heeft het geen zin om 
het afval vaker op te halen. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat burgers het zo veel mogelijk 
in doorzichtige zakken moet aanbieden? 
Voor alle soorten afval andere zakken gebruiken die verkrijgbaar zouden zijn bij supermarkten, 
zou commercieel voor deze partijen gunstig kunnen zijn, maar voor de burgers ingewikkeld en 
duur. 
Het is moeilijk voorstelbaar dat mensen huisafval naar het scheidingsstation brengen en dit zou 
ook tot meer vervoersbewegingen leiden. Als PMD vaker zou worden opgehaald, is het 
aannemelijk dat het restafval hier ook bij zal belanden. 
Hoe maakt het college duidelijk aan burgers wat de bedoeling is en hoe kan worden gezorgd 
voor de cultuuromslag? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) maakt zich de meeste zorgen over OPK met 
betrekking tot de verenigingen. Uiteindelijk zal dit tot een subsidieaanvraag leiden als gevolg van 
tekorten. 
Een voorstel is om bij afwerkingsstation een weegbrug te maken waardoor wordt betaald voor 
reëel gewicht van afval. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat de extra bakken die de afgelopen jaren zijn geplaatst niet 
de beloofde bakken geld hebben opgeleverd.  
Wellicht moet de inzameltechniek met scheiding aan de bron worden vervangen door scheiden 
achteraf. Hiermee kan de frequentie worden gehandhaafd en zullen er minder auto’s op de weg 
zijn. 
Hoewel OPK een inkomensbron is voor verenigingen, is de kwaliteit van papier de laatste jaren 
gedaald en dit heeft effect op de papierprijs. 
De heer Bource weet niet of een weegbrug een oplossing is, maar hij zou er wel voorstander 
van zijn dat grofvuil op een of andere manier wordt beprijsd. 
 
College 
 
Wethouder Rebel licht toe dat de kosten voor inzameling en verwerking de laatste jaren sterk 
zijn gestegen, ook door afvalstoffenbelasting. Door de grote hoeveelheid afval leidt het aanbod 
tot lagere prijzen. Landelijk is de afvalstoffenheffing in de periode 2019-2021 met 18,3% 
gestegen. In dezelfde periode was dat in de regio 7% waardoor bij de GAD een vertragend 
effect is opgetreden. 
Het grootste punt van zorg is het ophalen van oud papier. Alle inzamelingen worden verschoven 
naar een frequentie van 2 en 4 weken. Op deze manier kan heel efficiënt worden gewerkt. Als 
hierin voor sommige elementen een andere frequentie wordt gehanteerd, klopt het systeem niet 
meer en worden de beoogde besparingen niet gehaald. De verenigingen ontvangen een vaste 
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prijs per kilo papier, onafhankelijk van de marktprijs. Het is daarnaast de vraag of verenigingen 
gesubsidieerd moeten worden via de afvalstoffenheffing. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt waarom destijds is gekozen voor de systematiek van subsidiëren. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft daarom gevraagd of met de verenigingen is gesproken om 
naar een oplossing te zoeken. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt of de vaste prijs voor oud papier niet is bepaald om zekerheid te 
hebben. 
 
Wethouder Rebel erkent dat deze afspraken al jaren lopen. De reden waarom deze zijn 
gemaakt, is in deze discussie niet van belang. Feit is dat clubs en verenigingen op een indirecte 
manier worden gesubsidieerd via de afvalstoffenheffing. Nieuwe wetgeving op het gebied van 
Arbo maakt het ook minder makkelijk om vrijwilligers bepaald werk te laten doen. 
Vanzelfsprekend zal met clubs en verenigingen in overleg worden gegaan. Dit is tot nu toe nog 
niet gedaan, omdat de raad nog geen oordeel heeft gegeven. Ook is het een mogelijkheid om 
de subsidie fasegewijs af te bouwen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft gevraagd of het oud papier op dit moment door 
professionals of door verenigingen wordt opgehaald. Wat betekent het voor de kosten als het nu 
vrijwilligers zijn en straks professionals? 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) meent dat de verenigingen vroeger OPK ophaalden en dat 
GAD dit heeft overgenomen voor een professionaliseringsslag. Dit wekt de indruk dat de 
verenigingen het op een amateuristische manier doen. Volgens hem kunnen de vrijwilligers 
goed geïnstrueerd worden. 
 
Wethouder Rebel heeft gewezen op de veiligheidseisen die tegenwoordig heel anders zijn. 
Uiteindelijk gaat het om een grote bezuiniging van de kosten van de GAD. Vanzelfsprekend 
worden de mensen van de GAD hiervoor betaald, maar dit is meegenomen in de totale 
bezuinigingsmaatregelen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt in dat geval om een berekening om dit te staven. 
 
Wethouder Rebel neemt hier kennis van en verwijst de heer De Bruijn hiervoor naar de GAD. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat de bezuiniging wordt gedaan over de rug van de 
vrijwilligers en hij wil de bedragen zien die laten zien welk voordeel wordt behaald. 
 
Wethouder Rebel beschouwt dit als een technische vraag. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft begrepen dat GAD niet de organisatie is die 
subsidies zou moeten verstrekken en hij hoort graag waarom dit het geval is. 
 
De heer Gencer (PvdA) denkt dat door deze wijziging alle verenigingen een oproep aan hun 
leden zullen doen en weer zelf zullen gaan inzamelen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat verenigingen dit niet meer zelf gaan doen, omdat het 
niets meer opbrengt. 
 
Wethouder Rebel gaat vervolgens in op de vragen over PMD. Hij vraagt zich af of PMD-zakken 
gratis verstrekt zouden moeten worden. Dit geldt ook niet voor andere afvalzakken. Het heeft 
niet de voorkeur om PMD in de grijze zakken aan te bieden, maar het is wel mogelijk. Het afval 
zou ook direct in de bakken met de oranje deksel gedeponeerd kunnen worden. Mensen kunnen 
ook transparante zakken gebruiken, zodat voor verwerking kan worden bepaald wat de inhoud 
is. Het stoppen met gratis verstrekken van zakken levert een bezuiniging van € 75.000 op. 
Voor GFT kan gebruik worden gemaakt van biologische composteerbare zakken en bewoners 
moeten hierin gestimuleerd worden door middel van communicatie. 
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De heer Bource heeft gepleit voor een andere inzamelingstechniek, namelijk die van 
nascheiden. Op dit moment wordt gewerkt aan de grondstoffenvisie waarin de eerdere input uit 
de commissie zal worden verwerkt. Nascheiding maakt hier geen deel van uit en ook de 
suggestie van de heer De Bruijn om helemaal terug te gaan naar de oude situatie van grijze 
vuilniszakken is niet aan de orde. Milieu en circulariteit zijn inmiddels heel belangrijk bij het grote 
afvalprobleem. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wil niet terug naar de situatie van de grijze vuilniszakken, 
maar het is gebleken dat de huidige manier ook niet de juiste weg is. 
 
Wethouder Rebel verwijst naar de eerder gevoerde discussie over de nieuwe grondstoffenvisie. 
 
De heer Bource (SGP) heeft niet bedoeld te zeggen dat helemaal moet worden overgegaan op 
nascheiden, maar aanvullend zou het van invloed kunnen zijn op de frequentie en hiermee ook 
op de kosten. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt op welke termijn de grondstoffenvisie effect zal hebben voor de 
inwoners. 
 
Wethouder Rebel denkt niet dat de voorstellen van het college verrassend zullen zijn. Het 
kostenaspect zal nadrukkelijk een rol spelen, omdat de nieuwe maatregelen tot doel hebben om 
de stijging van de afvalstoffenheffing zo veel mogelijk te beperken. Alles wat eruit gehaald wordt, 
betekent dat meer in rekening wordt gebracht bij de inwoners. De subsidie voor clubs en 
verenigingen komt ten laste van de afvalstoffenheffing die wordt neergelegd bij alle inwoners. 
 
De heer Woudsma (CDA) constateert dat de regio en het college met een immens pakket aan 
maatregelen komen die worden gerealiseerd binnen de bestaande operatie, dus met een 
zienswijze kan hierbinnen nog verder worden gekeken. Het lijkt hem kort de bocht om meteen te 
stellen dat de inwoners dan moeten betalen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft in eerste instantie gevraagd wat de nieuwe manier 
oplevert, zodat mensen kan worden uitgelegd waarom hiervoor wordt gekozen. 
 
Wethouder Rebel is ervan overtuigd dat de GAD deze vraag zal kunnen beantwoorden. 
Uiteindelijk gaat het om de optimalisatie van de inzamelwijze en inzamelfrequentie waardoor de 
forse bezuiniging kan worden gerealiseerd. Het gaat om een totaalpakket waarbij het niet eens 
is gelukt om de 3,2 miljoen euro te bezuinigen en dan is ook nog steeds een verhoging richting 
bewoners noodzakelijk. 
 
De heer Woudsma (CDA) vindt dat een raad wel iets te kiezen zou mogen hebben in plaats van 
alleen bij het kruisje te mogen tekenen. 
 
Wethouder Rebel stelt dat de raad uiteindelijk bepaalt. Er is echter niet een aantal alternatieven 
dat kan worden ingezet. Alles wat eruit wordt gehaald, leidt niet tot de beoogde bezuiniging. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) refereert aan de nieuwe samenwerking met de provincie Noord-
Holland. 
 
Wethouder Rebel legt uit dat dit om een samenwerking gaat tussen regio en provincie voor grote 
projecten. De omvang hiervan is niet zodanig dat dit extra ambtelijke capaciteit met zich 
meebrengt.  
De tekorten door covid-19 zitten voornamelijk bij GAD en de gemeente heeft de mogelijkheid dit 
te declareren bij het Rijk als een van de compensatiemogelijkheden. 
Er wordt nog nader bekeken hoe de inzet van toezicht en handhaving kan worden 
teruggebracht. De bezuiniging wordt echter pas ingeboekt voor 2024 waarmee nog voldoende 
gelegenheid is om dit op een goede manier vorm te geven. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. Na heropening geeft hij het woord 
aan mevrouw Rienstra. 
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Commissie – tweede termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat kern van het probleem de grote hoeveelheid afval is. 
Het stemt hoopvol dat de wethouder in gesprek gaat met de verenigingen. Er moet worden 
ingezet op circulair en communicatie is hierbij cruciaal. Wat GroenLinks betreft, wordt ingezet op 
de waardevolle bijdrage die elke inwoner kan leveren. 
 
De heer Schröder (D66) vindt het lastig dat de wethouder spreekt over subsidie via de 
afvalstoffenheffing, omdat verenigingen hiervoor werkzaamheden uitvoeren. Hij is benieuwd 
naar het antwoord op de vraag van de heer De Bruijn over de daadwerkelijke kostenbesparing. 
Het is de vraag of bewoners liever een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing zien of steeds 
betaalde PMD-zakken bij de supermarkt moeten kopen. 
De heer Schröder denkt niet dat de bezuinigingen geschrapt kunnen worden door nascheiding. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) hoopt dat de heer De Bruijn de opgevraagde 
informatie met de commissie wil delen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal dit doen. 
 
De heer Woudsma (CDA) onderschrijft de opmerking van de heer Schröder over de term 
subsidie. Hij denkt er serieus over na om een zienswijze in te dienen. 
 
De heer Gencer (PvdA) wil nog even nadenken over de verenigingen en het OPK en hij wacht 
graag een reactie van de verenigingen af. 
De overlast door het minder ophalen van GFT blijft een punt van zorg. 
De PvdA neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Ribberink (VVD) kan zich voorstellen dat de frequentie voor OPK van vijf naar vier 
weken een besparing oplevert, maar wellicht kan dit worden ingevuld door vrijwilligers met 
instandhouding van de vergoeding. Het is jammer dat niet van tevoren met de verenigingen is 
gesproken, zodat er een beeld zou zijn van mogelijke problemen. 
Kunnen bewoners een grotere container aanvragen voor inzamelingen die minder frequent 
worden? 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) betreurt het dat hij zijn technische vraag niet schriftelijk 
heeft gesteld, omdat hij er nu zelf achteraan moet gaan, maar hij zal dit wel doen. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) ziet uit naar de communicatie die wordt opgezet richting 
bewoners. 
ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerkingen over de term subsidie. 
De raad komt kennelijk voor een voldongen feit te staan en het is de vraag of het wenselijk is dat 
zaken bij het GAD zodanig verstrengeld zijn dat aanpassingen tot problemen kunnen leiden. 
De PMD-zak heeft als aanvullende functie dat het afval beter wordt aangeboden en creatieve 
oplossingen zouden mogelijk moeten zijn. 
ChristenUnie ontvangt graag een rapportage van het percentage PMD dat is afgekeurd. 
Hiermee kan een vergelijking worden gemaakt of zonder deze zakken straks meer wordt 
afgekeurd. 
Door de hogere kosten neemt het risico op dumpingen toe, zeker in combinatie met het 
verminderen van handhaving en toezicht. Kan de wethouder hierop ingaan? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) herhaalt zijn suggestie voor de weegbruggen. 
 
De heer Bource (SGP) zal overwegen of een zienswijze wordt ingediend. Hij begrijpt dat een 
aantal zaken in elkaar grijpt, maar het is wel belangrijk om te kijken naar de impact van een 
aantal maatregelen. 
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College 
 
Wethouder Rebel meent dat het bedrag dat verenigingen voor ingezameld OPK ontvangen niet 
gelijk is aan wat dit in de markt oplevert, waardoor hier zeker een element van subsidie in zit, 
hoewel hij erkent dat er werkzaamheden worden verricht. Er wordt zeker in gesprek gegaan met 
clubs en verenigingen, maar deze gesprekken zullen pas plaatsvinden als duidelijk is dat voor 
de voorliggende lijn wordt gekozen. 
De extra kosten die gemaakt moeten worden voor professionele capaciteit voor het ophalen van 
het OPK zijn verdisconteerd in het totale bezuinigingsbedrag. 
Een grotere container is vrij eenvoudig via de GAD aan te vragen. 
Met de verstrengelingen bij de GAD heeft de wethouder alleen bedoeld de wijze en frequentie 
van inzamelen. De andere bezuinigingen hebben hier niets mee te maken. 
Voor inzicht naar het percentage afgekeurd PMD verwijst de wethouder naar de GAD-meter die 
periodiek wordt verstrekt. 
Naar dumpingen in relatie tot minder toezicht en handhaving zal nader worden gekeken. 
De maatregel van een weegbrug speelt meer voor het bedrijfsleven. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp zal worden geagendeerd voor de komende 
raadsvergadering van 3 juni a.s. 
 

7.3 Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 
 
Commissie 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat het voorliggende stuk, hoewel het een aantal concrete 
zoekgebieden bevat, verder nog niet heel concreet is. Hij vindt het jammer dat zaken als 
aquathermie, geothermie en dergelijke niet worden benoemd. 
Twee derde van het aantal woningen in de regio is gebouwd voor 1975 en is hierdoor niet 
geschikt voor verwarming met lage temperatuur. Het is een uitdaging om alle woningen uiterlijk 
voor 2050 te verduurzamen. Inzetten op isolatie en energiezuinig gedrag is verstandig. 
Inzetten op all electric betekent iets op het gebied van infrastructuur en hier wordt ook aandacht 
voor gevraagd. Woningcorporaties en energiecoöperaties kunnen een belangrijke rol spelen. 
Terecht wordt gewezen op de doorontwikkeling van de speciale aanpak gericht op de 
Verenigingen van Eigenaren. Om ook bedrijven te betrekken, zijn pilots belangrijk. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) denkt dat geothermie en aquathermie zich in een 
beginstadium bevinden en dat deze technieken hoge kosten met zich mee zullen brengen. Wel 
zou gestimuleerd moeten worden dat bewoners tegen gunstige leningen zonnepanelen op hun 
daken kunnen leggen. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt of de heer Schaap de energiebespaarlening kent. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vreest dat deze bij weinig mensen bekend is en 
het zou verstandig zijn om deze bij mensen onder de aandacht te brengen. Op termijn zullen de 
bekabelingen naar de woningen zwaarder moeten worden om veel meer op elektriciteit over te 
gaan. In landen als Japan worden woningen al op waterstof verwarmd en dit zou in Nederland 
wellicht ook binnen een aantal jaar mogelijk kunnen zijn. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat in het verleden een voorstel om de infrastructuur 
in stand te houden, is aangenomen. 
De Regionale Structuur Warmte bevindt zich nog voornamelijk in de onderzoeksfase. Nu de 
Transitievisie Warmte eind 2021 wordt vastgesteld, is de vraag hoe deze twee zich tot elkaar 
verhouden. Met betrekking tot warmte is ook de reactie met betrekking tot de vergunningen voor 
aardwarmte interessant. 
De nieuwe busremise zou volgens ChristenUnie een mooie locatie zijn voor het opwekken van 
duurzame energie door middel van zonnepanelen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat het voor de hand ligt om zonnepanelen op daken 
van bedrijven te leggen, maar hier kleven ook nadelen aan voor bedrijven. 
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De heer Ribberink (VVD) concludeert dat er bij de berekeningen van het hogere rendement 
vanuit wordt gegaan dat de zonnepanelen meer opleveren en dat er meer zonuren zullen zijn 
terwijl misschien minder vierkante meters worden gebruikt. Hij verzoekt om een grafiek om dit te 
staven. 
Op pagina 34 staan twee grafiekjes waarbij een verkeerde telling is genoteerd. 
 
De heer Honing (PvdA) zegt dat PvdA zich kan vinden in maatregelen als zonnepanelen op 
daken van bedrijven, boven parkeren en langs de A1, maar het moet wel betaalbaar blijven en 
geen te grote belasting opleveren voor ondernemers en burgers. 
De ketels voor waterstof zijn inmiddels aanwezig, maar de toevoer ontbreekt nog. 
 
De heer Woudsma (CDA) is tevreden met het raadsvoorstel en het CDA is akkoord. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is blij dat de zoekgebieden zijn aangepast. 
Dorpsbelangen Huizen is groot voorstander van zonnepanelen. 
 
De heer Schröder (D66) ziet een rode driehoek voor het plaatsen van zonnepanelen op het 
parkeerdek in GNR-gebied voor een parkeerplaats met 20 plekken tussen bomen. Deze plek 
noemt hij bijzonder. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) betreurt het dat juist vanavond een online bijeenkomst wordt 
georganiseerd ter voorbereiding op de besluitvorming waar de leden van de commissie dus niet 
bij kunnen zijn. 
Het Financiële Dagblad heeft gemeld dat acht van de tien zonnepanelen in China door middel 
van dwangarbeid worden geproduceerd. Zij verzoekt de wethouder om erover na te denken 
waar de zonnepanelen vandaan komen. 
 
College 
 
Wethouder Rebel stelt dat de RES 1.0 is gebaseerd op de wensen en bedenkingen van de raad. 
Voor Huizen betekent dit dat er geen specifieke zoekgebieden zijn overgebleven, maar dat 
wordt gekeken naar zonne-energie op grote daken, langs de A1 en boven parkeerplaatsen. De 
locatie waar de heer Schröder op heeft gewezen, zou de parkeerplaats bij De Sijsjesberg 
kunnen zijn, maar deze is nog niet uitgewerkt en dat geldt voor alle locaties boven 
parkeerplaatsen. 
Waar de zonnepanelen vandaan komen, is een verantwoordelijkheid van iedereen die de 
panelen aanschaft. 
De correctie bij de grafiek zal bij de volgende RES worden meegenomen. 
Als het mogelijk zou zijn om al aan de slag te gaan met aquathermie en geothermie, zou het 
teleurstellend zijn dat deze begrippen niet worden genoemd. De technieken zijn echter op dit 
moment niet zo ver dat deze een plaats in deze RES zouden moeten krijgen. Over twee jaar 
volgt RES 2.0 waarin de nieuwe technieken verwerkt zullen worden. 
De infrastructuur aanpassen voor een grotere vraag naar elektriciteit is inderdaad een uitdaging. 
Huizen stimuleert bedrijven om zonnepanelen op daken te leggen, maar dit kan niet worden 
opgelegd. 
Het college is geen voorstander van het verstrekken van goedkope leningen voor de aanleg van 
zonnepanelen. De terugverdientijd is inmiddels interessant genoeg om tot aanschaf over te 
gaan. Wel wordt subsidie verstrekt voor isolatie. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) wijst erop dat een lening iets anders is dan een 
subsidie. 
 
Wethouder Rebel stelt dat er allerlei leningsmogelijkheden bij andere instanties zijn. 
Groene waterstof is op dit moment duur en de verwachting is niet dat de technieken voor 2030 
zover zijn dat dit een optie is. Ook hiervoor geldt dat dit op termijn wellicht wel het geval zal zijn. 
De RSW heeft een plek gekregen in RES 1.0 en heeft veel te maken met de warmtevoorziening. 
In september zal het concept van de warmtevisie worden voorgelegd ter inspraak en de raad 
kan hierover voor het eind van het jaar een oordeel geven. 
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De heer Ribberink (VVD) leest op pagina 231 dat in Huizen de warmtevraag met ongeveer 
13,5% afneemt terwijl dit bij omliggende gemeenten minder is. Kan de wethouder dit toelichten? 
 
Wethouder Rebel kan zich voorstellen dat het verschil met bijvoorbeeld een wijk als 
Blaricummermeent wordt veroorzaakt doordat de energievoorziening hier op een andere manier 
is georganiseerd. 
 
De voorzitter concludeert dat VVD en GroenLinks het mee terugnemen naar de fractie. De 
overige partijen zijn akkoord met het voorstel. Hiermee wordt het een behandelpunt in de 
komende raadsvergadering van 3 juni a.s. 
 

7.4 Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021/2022 
De heer Gencer (PvdA) concludeert dat het huidige voorstel ook mogelijkheden biedt voor 
huurders en de PvdA is hier blij mee en stemt in met het voorstel. 
 
De heer Ribberink (VVD) is ook tevreden over deze nu ook voor huurders toegankelijke regeling. 
Hij is benieuwd of de juiste groep gebruikmaakt van de regeling die dit anders niet zou hebben 
gedaan. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) vindt de regeling ook een goede stimulans om energie te 
besparen en Leefbaar Huizen stemt in met het voorstel. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) stemt in. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stemt in. 
 
De heer Bource (SGP) noemt het een sympathieke en goede regeling en het is goed dat 
huurders gebruik kunnen maken van de regeling. SGP stemt in. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is tevreden over de eenvoudige manier van aanvragen, de 
regeling nu ook openstaat voor huurders en over de samenwerking met De Alliantie en Versa 
Welzijn. GroenLinks stem in. 
 
De heer Schröder (D66) is blij dat de regeling toegankelijk is voor huurders en het gaat om 
landelijk geld. D66 stemt in. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt in. 
 
De heer Woudsma (CDA) stemt ermee in. 
 
Wethouder Rebel stelt dat vooraf nooit duidelijk is of het geld bij de juiste mensen terechtkomt, 
omdat iedereen gebruik kan maken van de regeling. Door dit te controleren, zou de regeling aan 
haar doel voorbij schieten. Hij hoopt echter ook dat de regeling wordt gebruikt voor mensen voor 
wie het net de stimulans is om hier gebruik van te maken. 
 
De heer Ribberink (VVD) heeft de vraag gesteld vanwege de relatie tussen laaggeletterdheid en 
inkomen en hij vraagt zich af of de regeling niet extra onder de aandacht moet worden gebracht. 
VVD stemt in met het voorstel. 
 
Wethouder Rebel licht toe dat juist vanwege de huurders wordt samengewerkt met de 
woningcorporatie, de huurdersbelangenvereniging en Versa Welzijn. Door ook gebruik te maken 
van deze kanalen is de hoop dat de juiste groep wordt bereikt. 
 
De voorzitter concludeert dat het hamerpunt doorgaat naar de komende raadsvergadering. 
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7.5 Mededeling wethouder Rebel over strategische samenwerkingsagenda provincie 
 Noord-Holland – Regio G&V 

De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) mist de railverbinding tussen Almere en Utrecht langs het 
Gooi. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt zich af waarom naast samenwerking vanuit regio Gooi 
en Vecht met de MRA nog een aparte samenwerking nodig is vanuit de regio met de provincie. 
De provincie Noord-Holland maakt ten slotte ook al deel uit van de MRA. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of GroenLinks hiermee eigenlijk aangeeft dat de 
provincie overbodig is geworden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) probeert aan te geven dat al wordt samengewerkt met de 
gemeenten binnen de MRA. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat al decennialang wordt samengewerkt met de 
provincie. Deze is eruit gehaald ten gunste van de MRA. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vraag over de treinverbinding en bij de vraag 
over de samenwerkingsverbanden en voegt hier nog de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
Utrecht, Noord-Holland en de Economic Board aan toe. Het is de vraag welke 
samenwerkingsagenda leidend is. In de voorliggende samenwerkingsagenda wordt ambtelijke 
capaciteit beschikbaar gesteld. Hoe verhoudt dit zich tot de beperkte capaciteit van Huizen? 
 
Wethouder Rebel zegt dat de samenwerkingsagenda niet zoveel extra werk met zich meebrengt 
dat hiervoor ambtelijke capaciteit vrijgemaakt hoeft worden. 
De treinverbinding heeft met deze samenwerkingsagenda niets te maken. De afspraken op het 
niveau van de MIT blijven onverminderd van kracht. 
In dit geval is het de bedoeling om te kijken naar samenwerking met de provincie op enkele 
behoorlijke dossiers en om deze goed en gestructureerd te regelen. De MRA is een ander 
orgaan en heeft geld om bepaalde ontwikkelingen te ondersteunen. Het gaat niet om een 
nieuwe ambtelijke organisatie. 
 

7.6 Mededeling wethouder Rebel (6) over motie exploitatie zonneweide 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat de motie was bedoeld om te voorkomen dat 
de OZB zou stijgen en om te bekijken wat met liggende gelden gedaan zou kunnen worden. Het 
voorstel was om te zoeken naar grond in Nederland die over is en als Huizen gepacht zou 
kunnen worden. Destijds is als voorbeeld Eemnes genoemd. 
De wethouder komt nu, na een halfjaar, met een stuk waarin hij stelt dat hij dit niet gaat 
uitzoeken en hij geeft hierbij aan dat de raad geen zonneweide naast een natuurgebied wil. In 
de polder liggen gewoon stukken grond van boeren die met hun bedrijf willen stoppen en deze 
liggen niet naast een natuurgebied. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) verwijst naar verwilderde akkers binnen het 
gemeentegebied van Huizen en hier zou volgens hem heel makkelijk een zonneweide 
aangelegd kunnen worden, eventueel afgeschermd met een bomenrij. 
 
Wethouder Rebel begrijpt de teleurstelling van de heer De Bruijn, maar hij denkt dat voldoende 
redenen worden gegeven om duidelijk te maken dat het uitvoeren van de motie niet mogelijk. In 
het Klimaatakkoord is opgenomen dat het lokale eigenaarschap voor 50% uitgangspunt moet 
zijn bij zoekgebieden en dit heeft alles te maken met lusten en lasten. In Huizen ziet ook de heer 
De Bruijn geen mogelijkheden en het is de vraag of dan wel bij de buren moet worden gekeken. 
Het gebied dat de heer Schaap heeft genoemd, is een natuurgebied en door het amendement 
van de raad is het niet mogelijk hiernaar te kijken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) ziet naast het uitgangspunt van 50% dat er nog 50% over 
is. Het is geen onwil om het niet in Huizen te doen, maar er is geen ruimte voor. Voor hem zijn 
andere ideeën om geld te maken ook welkom. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat ChristenUnie geen voorstander van de motie was 
en hij is blij met de conclusie van de wethouder. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt de uitleg van de wethouder helder en neemt deze aan. 
 

7.7 Mededeling wethouder Rebel over Provinciaal advies aanvraag opsporingsvergunning 
 aardwarmte G&V 

De heer Ribberink (VVD) heeft niet begrepen of er nog een kosten-batenanalyse voor 
geothermie komt. Een vraag over het besloten stuk zal hij technisch stellen. 
 
Wethouder Rebel legt uit dat de procedure is dat de provincie advies uitbrengt aan het ministerie 
over het verzoek voor een opsporingsvergunning. De provincie vraagt hiervoor eerst input bij de 
gemeente. Volgens de ambtenaren zijn alle elementen die voor Huizen belangrijk waren in de 
afweging om te komen tot de opsporingsvergunning, geadresseerd in de brief van de provincie. 
Het is vervolgens aan het ministerie om te bepalen hoe deze de afweging maakt. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
 
De voorzitter stelt voor om toezegging 12 van de lijst af te voeren. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) verzoekt om dit punt te laten staan, omdat de voorziening nog 
niet is geëvalueerd. 
Voor punt 19 vraagt zij wanneer de beleidsstrategie voor de oplaadpunten in lantaarnpalen 
wordt verwacht. 
 
Wethouder Rebel heeft het stuk vandaag ontvangen. Naar verwachting wordt dit volgende week 
in het college besproken en hierna kan het in de commissie worden behandeld. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie akkoord is met het voorstel van mevrouw Veer en 
stelt de toezeggingenlijst hiermee vast. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Holtslag (VVD) heeft begrepen dat er niet voor de eerste keer problemen zijn met de 
bomen op de parkeerplaats Naarderstraat/Prins Bernhardplein en hij vraagt of de bomen weer 
terugkomen. 
 
Wethouder Rebel kent de exacte status en hij zal de vraag doorzetten naar wethouder Verbeek 
voor een schriftelijke reactie. 
 
De heer Holtslag (VVD) zal zijn vragen ook schriftelijk indienen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wil namens Leefbaar Huizen wethouder Boom feliciteren 
met het voorzitterschap van het regionale portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen. Ziet hij 
hierdoor kans om de railverbinding weer op de agenda te krijgen? 
 
Wethouder Boom meldt dat hij alleen voorzitter is geworden, omdat de wethouder van Blaricum 
is afgetreden. Een treinverbinding hoort niet in dit overleg thuis. 
 
De heer Horst (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat er al geruime tijd een mast van de VRI op 
de kruising Ceintuurbaan/Nieuw Bussumerweg scheef staat en ook is beschadigd. Kan de 
wethouder aangeven wanneer deze wordt hersteld? 
In de vorige commissie zijn vragen gesteld over de twee wegaansluitingen vanaf Huizen naar de 
Blaricummermeent. De wethouder heeft toegezegd dat overleg zou plaatsvinden met bewoners. 
Hebben zij inmiddels een uitnodiging ontvangen? 
 



 

 
Datum: 28-05-21 Blad: 15 
 

Wethouder Boom kent de planning van de civiele werkzaamheden niet uit zijn hoofd. Hij begrijpt 
dat bewust niet is doorgegeven dat deze mast moet worden gerepareerd om te bezien hoe lang 
het duurt voordat actie wordt ondernomen. Hij dringt erop aan om meldingen zo spoedig 
mogelijk te doen via een MOR, zodat kan worden teruggekoppeld wanneer actie wordt 
genomen. 
De wethouder weet niet of de bewoners de brief al hebben ontvangen. Hij weet wel dat intensief 
overleg heeft plaatsgevonden tussen de uitvoerders in Blaricum en Huizen en hij stelt dat de 
uitgangspunten die hij in de vorige commissie heeft genoemd, onverkort van kracht blijven. De 
nieuwsbrief zal worden gezonden voordat activiteiten worden ondernomen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat in de vorige raadsvergadering door de 
VVD, CDA, PvdA en D66 een amendement is ingediend om de wethouder een toelichting te 
laten geven op de participatie over de HOV en de bebouwing in het park. 
 
Wethouder Boom stelt dat hem om een zeer zorgvuldig proces dient te gaan. Hij heeft 
toegezegd naar de raad te komen op het moment dat de outline van de participatie er is en deze 
toezegging blijft staan. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2021 
 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


