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1. Opening 

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder 
mevrouw Dries en de heer Telder die inspreken over de verkeerssituatie aan de Tuinstraat. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter licht in het kort de spelregels met betrekking tot digitaal vergaderen toe. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) is afwezig. De heer Meijerman (VVD) wordt vervangen door 
de heer E. Rebel. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
 De voorzitter meldt dat er twee insprekers zijn die het woord krijgen bij agendapunt 5.3 waar ook 
de vragen van de heer Bource (SGP) over de Tuinstraat worden behandeld. 
 
Voor de agenda wordt met betrekking tot agendapunt 7 de volgende volgorde voorgesteld: 
De agendapunten van wethouder Rebel (7.6, 7.8), vervolgens de agendapunten van wethouder 
Boom (7.1, 7.2 en 7.4) en tot slot de agendapunten van wethouder Verbeek (7.3, 7.5 en 7.7). 
 
De commissie stelt de agenda conform het voorstel vast. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 25 november 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 25 november 2020 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 30 november 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 30 november 2020 
 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 7.2 
t/m 7.8. 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 

 
Verkeersmaatregelen Tuinstraat 
 
Mevrouw Dries en de heer Telder spreken in over de Tuinstraat. 
 
Mevrouw Dries heeft twee jaar geleden ook ingesproken over de situatie in de Tuinstraat. 
Destijds was er een mobiliteitsplan gemaakt waarbij twee varianten voor de Tuinstraat werden 
beschreven. In het ene geval zou zich een grote toename van verkeer voordoen en in het 
andere geval zou er een kleine afname van het verkeer zijn als gevolg van het instellen van 
eenrichtingsverkeer. In de vergadering werd gesteld dat dit laatste noodzakelijk zou zijn voor de 
veiligheid in de straat. In de tussentijd is de verkeersdruk alleen maar toegenomen, onder 
andere door de markt op zaterdag in de Kerkstraat. Aangezien deze straat is afgesloten, moet al 
het verkeer door de Tuinstraat. 
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De heer Telder laat een foto van de Tuinstraat in de zomer zien waarop is te zien dat twee 
vrachtwagens elkaar proberen te passeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de stoep. 
Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties met name voor voetgangers en fietsers en het leidt ook 
tot opstoppingen. Vervolgens laat hij meerdere situaties zien van vrachtwagens die op 
verschillende manieren via de Tuinstraat een andere straat in proberen te rijden. Met een kort 
filmpje laat hij een gevaarlijke situatie zien die zich op de marktdag voordoet. Behalve dat de 
veiligheid in het geding is, veroorzaakt de toename van het verkeer ook veel geluidsoverlast. 
Via het Prins Bernhardplein is een kortere en veiliger ontsluitingsroute met de minste overlast 
voor iedereen. 
Met de ontwikkeling van de Keucheniusstraat parkeren de bezoekers van de zaterdagmarkt 
massaal dubbel. Duidelijke bewegwijzering dat het verboden is om hier stil te staan of te 
parkeren ontbreekt. De boa’s hebben laten weten dat hier geen melding meer van gedaan hoeft 
te worden en dat hier niet op wordt gehandhaafd. 
Met een camera heeft de heer Telder gemeten dat er per dag 3642 voertuigbewegingen zijn. Op 
zaterdag is een piek gemeten van 758 bewegingen in een uur, inclusief het vrachtverkeer dat al 
om 04.30 uur start. 
Tijdens corona is een deel van de zaterdagmarkt verplaatst naar de Blokkerpanden en de 
bezetting van de drie marktkramen wisselt regelmatig vanwege te weinig aanloop. Deze zouden 
verplaatst kunnen worden naar een ander deel van de markt, zodat de Kerkstraat kan worden 
gebruikt voor de ontsluiting van de route. 
 
De heer Bource (SGP) dankt de insprekers voor de duidelijke beelden die de situatie inzichtelijk 
maken. Hebben de insprekers het idee dat het vrachtverkeer niet alleen richting de 
Keucheniusstraat rijdt, maar dat ook de Tuinstraat wordt gebruikt om bijvoorbeeld het dorp zelf 
in te rijden? 
 
De heer Telder bevestigt dat er veel sluipverkeer via de Tuinstraat rijdt, niet alleen 
personenvervoer, maar ook vrachtverkeer. 
 
De heer Woudsma (CDA) dankt de insprekers ook voor het beeldende verhaal. Speelt het 
probleem van het vrachtverkeer met name op zaterdag of doet dit zich ook voor op andere 
dagen? Het CDA heeft in het verleden ook wel eens gepleit voor een regionaal 
distributiecentrum, zodat er kleinere vrachtwagens kunnen rijden. Wellicht hebben de insprekers 
nog andere ideeën? 
 
Mevrouw Dries zegt dat er op alle dagen vrachtwagens door de Tuinstraat rijden. Dit is zelfs nog 
wat erger geworden nu er borden zijn geplaatst die aangeven dat verkeer door deze straat moet 
vanwege de markt op zaterdag. Niet iedereen schijnt te begrijpen dat dit alleen voor de zaterdag 
geldt. Het maakt qua vrachtverkeer uiteindelijk geen verschil of het zaterdag of een 
doordeweekse dag is. De Blokkerpanden zijn nog in ontwikkeling. Wellicht kan hierachter een 
doorgang komen of een distributiepunt voor leveranciers. 
 
De heer Gencer (PvdA) dankt de insprekers voor hun heldere betoog. Zelf doet hij ook vaak 
boodschappen op de zaterdagmarkt en hij constateert wat de insprekers beschrijven. Zou het 
een oplossing kunnen zijn om tijden vast te stellen waarbinnen laden en lossen is toegestaan? 
 
De heer Telder weet dat hierover in het verleden gesprekken zijn gevoerd met onder andere de 
ondernemersvereniging. Hij ziet dit niet als oplossing. Het gaat vaak om internationaal 
vrachtverkeer en buitenlandse chauffeurs hebben moeilijkheden met de lokale bewegwijzering. 
Dit zou volgens hem niet de druk uit de straat weghalen. 
 
Commissie 
 
De heer Bource (SGP) heeft zich erover verbaasd dat de borden die zijn opgehangen vanwege 
de verplaatsing van de zaterdagmarkt niet op andere dagen worden afgedekt, waardoor de 
Tuinstraat niet alleen op zaterdag wordt gebruikt, maar ook op alle andere dagen. 
Vervolgens benoemt de heer Bource de vragen die hij aan het college heeft gesteld: 
1. Waarom worden de borden die de omleiding voor zaterdag aangeven op de overige dagen 
niet ten minste afgedekt? 
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2. Bent u het met ons eens dat door deze omleiding de hele week aan te geven nu al geruime 
tijd onnodige overlast ontstaat voor met name de bewoners van de Tuinstraat? 
3. Heeft u recente gegevens over het aantal voertuigen dat de Tuinstraat doorgaand in beide 
richtingen passeert? Deze vraag is inmiddels door de insprekers beantwoord en de heer Bource 
is benieuwd of de gemeente dezelfde gegevens heeft. 
4. Hoe beoordeelt u het feit dat door het aan beide zijden parkeren aan de Keucheniusstraat 
vrachtauto’s richting AH of het dorp op zaterdag geen of moeilijk toegang hebben tot de voor 
hen gebruikelijke bevoorradingszones? Het filmpje van de insprekers heeft laten zien waar deze 
situatie toe leidt. Achteruitrijden van met name vrachtauto’s lijkt ons in deze smalle straten 
ongewenst. Een parkeerverbod in de Keucheniusstraat op zaterdag aan - een deel - van de kant 
van de AH zou vrachtauto’s met name waar zij de Tuinstraat in moeten draaien meer 
manoeuvreerruimte geven. Deelt het college deze opvatting en welke oplossingen heeft u ter 
verbetering van de verkeersveiligheid op met name drukke momenten verder nog? 
5. Welke oplossing heeft u voor het vele vrachtverkeer in de Tuinstraat? Hoe beoordeelt u 
verder de situatie dat vrachtverkeer daar nu ook twee richtingen uit mag rijden en elkaar daarbij 
dan moet passeren? 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat Leefbaar Huizen in het verleden een 
voorstel heeft gedaan om een nieuwe eigenaar van de Blokkerpanden te vragen het pand iets 
naar voren te plaatsen richting de kerk, zodat er een doorgang aan de achterkant kan worden 
gemaakt. Heeft de wethouder dit met de nieuwe eigenaren besproken? 
 
De heer Woudsma (CDA) informeert naar de stand van zaken van het eerder voorgestelde 
regionale distributiecentrum. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) wijst erop dat er in de Tuinstraat een stuk tuin ligt 
en hij vraagt zich af of dit onderdeel kan worden van de openbare weg, zodat vrachtwagens een 
betere draai kunnen maken en sneller uit het gebied kunnen komen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij de oproep van de heer Woudsma voor een 
regionaal distributiecentrum. GroenLinks pleit ervoor om het vrachtverkeer zo spoedig mogelijk 
uit het centrum te weren. 
 
College 
 
Wethouder Boom heeft bij een eerdere bespreking in juli 2019 al gezegd dat de situatie in de 
Tuinstraat en de Kerkstraat niet ideaal is. De Tuinstraat, de Keucheniusstraat en de Kerkstraat 
zijn kernwinkelgebied. Om het winkelaanbod levendig te houden, moet worden bevoorraad. 
Iemand die in een van deze straten woont, zal last hebben van autoverkeer. Zo lang als hij zich 
kan herinneren, komen automobilisten via de Tuinstraat het dorp binnen. Hij is blij dat de 
heer Telder een meting heeft verricht en deze sluit precies aan bij de cijfers die uit 2017 zijn 
opgehaald. Doordeweeks gaat het om ongeveer 3000 verkeersbewegingen en in het weekend 
om iets meer dan 3500. Iets minder dan 1% valt in de categorie zwaar verkeer. In het 
mobiliteitsplan is ervan uitgegaan dat de Kerkstraat, de Keucheniusstraat en de Tuinstraat 
eenrichtingsverkeer worden. Op deze manier wordt een circuit gecreëerd van dorp in, dorp uit. 
Het college heeft aangegeven dat de situatie in de Tuinstraat niet wenselijk is voor fietsers en 
voetgangers. Het afscheiden van langzaam en snel verkeer is een van de gekozen elementen in 
het mobiliteitsplan. 
De grond bij de Blokkerpanden is niet van de gemeente. Wel is afgesproken met de 
ontwikkelaars dat het verkeer dat voor de bevoorrading van de daar geplande winkels nodig is, 
niet meer in het dorp komt. In de conceptplannen wordt ervan uitgegaan dat de vrachtwagens 
niet verder komen dan het Bernhardplein en dat deze wagens, vooruitlopend op het regionale 
distributie-element, ook kleiner zullen zijn. De oplossing voor de draai op het Bernhardplein 
wordt doorgerekend door een verkeersadviesbureau en wordt ook met de politie besproken. 
De wethouder gaat vervolgens in op de vragen van de heer Bource. 
1. Het afdekken van de borden. Onderzoek heeft geleerd dat het gros van de bezoekers van het 
centrum op zaterdag inwoners van Huizen en van de regio zijn. Dit zijn reguliere bezoekers die 
dit elke zaterdag ongeveer op dezelfde manier doen. Om deze reden is er geen noodzaak om 
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het bord af te dekken, omdat er geen extra verkeerstoename is geconstateerd. Overigens laat 
de telling van de heer Telder zien dat de toename op zaterdag niet significant is. 
2. Onnodige overlast doordat de omleiding de hele week duurt. Er is niet geconstateerd dat 
hierdoor extra overlast ontstaat. 
3. Recente gegevens over het aantal voertuigen. De gegevens van de heer Telder zijn de meest 
recente en deze sluiten aan bij de gegevens uit 2017. Als de commissie extra tellingen wil 
opvragen, dan kunnen deze worden uitgevoerd. 
4. Aan beide zijden van de Keucheniusstraat parkeren. De reden dat dit niet is toegestaan, is dat 
het niet past. De heer Telder heeft aangegeven dat meldingen over dubbel parkeren niet in 
behandeling worden genomen. Dit zal hij opnemen met handhaving. Over het algemeen is de 
handhaving van de regels in het centrum juist zeer strak. 
5. Een oplossing voor het vele vrachtverkeer. De wens om alles via een regionaal 
distributiecentrum middels klein elektrisch vervoer in het centrum te bevoorraden, is vooralsnog 
niet gerealiseerd en tot dit er wel is, zijn de vrachtwagens noodzakelijk. 
 
De heer Gencer (PvdA) meent dat een distributiecentrum waarbij ook gebruik wordt gemaakt 
van kleine elektrische auto’s, ook veel verkeersbewegingen met zich meebrengt. Zou het een 
optie zijn dat er bepaalde tijdszones worden gehanteerd? 
 
Wethouder Boom ziet bij tijdszones het probleem dat het bij bevoorraden van het groot 
winkelbedrijf eigenlijk niet mogelijk is om dit in één tijdsblok te laten plaatsvinden. Als de 
bevoorrading van alle winkels in één blok zou plaatsvinden, komt er een enorme extra belasting 
in deze periode waardoor een ophoping van al het verkeer ontstaat. 
Sluipvrachtverkeer in de Tuinstraat is er heel weinig. 
Eenrichtingsverkeer in de Tuinstraat moet op een zodanige manier worden gerealiseerd dat de 
uitrijdende vrachtwagens op een veilige manier het dorp kunnen verlaten. Er zal worden 
bekeken hoe dit in het openbare gebied gefaciliteerd kan worden. 
 
De heer Bource (SGP) dankt de wethouder voor de beantwoording van de vragen. De 
wethouder vergelijkt de cijfers uit 2017 met de meting van afgelopen zaterdag. In 2017 waren er 
echter geen coronamaatregelen en de huidige markt heeft niet de omvang van die in 2017 en dit 
geldt ook voor de winkels die zijn gesloten. In die zin lijkt er zeker sprake van een stijging. Zelf 
heeft hij geconstateerd dat heel veel mensen de bordjes volgen, maar het zou voor de hand 
liggen om de Sijsjesberg-aanpak te kiezen en de borden met een vuilniszak af te dekken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat in het verleden met betrekking tot de 
Blokkerpanden is gesproken over grondruil. Hij gaat ervan uit dat de wethouder dit heeft 
meegenomen in de besprekingen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of het een optie is om de kleinere 
vrachtwagens al eerder in te zetten. 
 
Wethouder Boom zegt dat met de nieuwe ontwikkelaar afspraken gemaakt moeten worden over 
bevoorrading. Met AH is gesproken over de manier van bevoorraden en op dit moment is het 
logistiek gezien niet mogelijk om de bevoorrading met kleinere wagens te regelen. De gemeente 
blijft dit wel continu onder de aandacht brengen. 
 
Verkeersmaatregelen Dukdalf 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat er weliswaar een verkeersdrempel in de Dukdalf is, maar 
ondanks dat het een woonerf is rijden de auto’s hier met een behoorlijke snelheid. 
Naar aanleiding hiervan heeft hij 6 vragen aan het college gesteld: 
1. Kunt u aangeven op welke ontsluitingswegen de bewoners van de Westkade in de omgeving 
van de Dukdalf aangewezen zijn? 
2. Zou de nu doodlopende weg niet als ontsluitingsweg gebruikt kunnen worden? Dit door deze 
eenrichtingsverkeer te maken. 
3. Voldoet de Dukdalf qua inrichting volgens u aan de kenmerken van een woonerf? Bent u het 
met ons eens dat er meer remmende maatregelen nodig zijn in de Dukdalf, zodat daardoor de 
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veiligheid wordt verhoogd en de snelheid wordt verlaagd? Dit door een tweede drempel aan de 
kant van de Monnickskamp aan te leggen. 
4. Heeft u recente gegevens over het aantal voertuigen dat doorgaand gebruik maakt van de 
Dukdalf? Kunt u anders eventueel een dergelijke meting uit laten voeren? 
5. Is het mogelijk de Dukdalf doodlopend voor auto’s te maken, door aan de kant van de 
Westkade paaltjes te plaatsen? 
6. Is het mogelijk tijdelijk een smiley snelheidsmeter in deze straat aan te brengen om 
bewustwording van de gewenste snelheid te bevorderen? 
 
Wethouder Boom beantwoordt de 6 vragen. 
1. Welke ontsluitingswegen. Het gaat in dit geval om een zogenaamde bloemkoolwijk, vol met 
woonerven die zijn vormgegeven om langzaam te rijden richting de doorgaande wegen. Als een 
van deze wegen zou worden afgesloten, zou de belasting op de rest van het woonerf 
onevenredig toenemen. 
2. Een doodlopende weg als ontsluitingsweg is een mooie suggestie, maar deze is 
verkeerstechnisch te smal om als een permanente ontsluitingsweg te dienen. Er zit bovendien 
een S-bocht in waardoor een onwenselijke situatie zou ontstaan. 
3. De Dukdalf voldoet aan de kenmerken van een woonerf. Dit betekent alleen niet dat iedereen 
zich houdt aan de kenmerken die hierbij horen. Hiervoor zijn remmende maatregelen nodig. Op 
de Dukdalf is de aanwezige drempel verhoogd en een tweede drempel zal volgen. 
4. Recente gegevens. Er zijn geen recente gegevens over het aantal voertuigen dat doorgaand 
gebruikmaakt van de Dukdalf. Een dergelijke meting kan worden uitgevoerd, maar na enkele 
tellingen bestaat de indruk dat het geen drukke doorgaande route is en dat de aantallen relatief 
beperkt zijn. Indien gewenst, kan een volledige telling uitgevoerd worden. 
5. De Dukdalf kan niet doodlopend voor auto’s worden gemaakt. Zoals eerder uitgelegd, kunnen 
geen delen van woonerven worden afgesloten. 
6. Er kan een smiley worden aangebracht. Dit heeft als voordeel dat mensen worden gewezen 
op hun snelheid. Een bijwerking schijnt ook te zijn dat sommige mensen een smiley gebruiken 
om te kijken hoe snel ze ergens kunnen rijden. Indien gewenst, kunnen deze tijdelijk worden 
geplaatst. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat er wel verschillen tussen de verschillende wegen zijn. De 
Dukdalf is bijvoorbeeld heel smal en bij de Krib zijn twee gescheiden wegen. Bij de ontsluiting 
van het begin van de Westkade belemmert de aanwezigheid van de fietsstraat een stuk 
ontsluiting waardoor deze nu de druk verhoogt. De smalle weg van de Dukdalf wordt twee 
kanten op gebruikt en dit is niet wenselijk. De heer Bource is blij dat er nog een drempel komt en 
hij neemt aan dat deze aan de kant van de Monnickskamp komt, zodat er aan beide kanten een 
drempel zit. 
 
Wethouder Boom licht toe dat de locatie van de drempel in gezamenlijkheid met de afdeling 
verkeer en de bewoners wordt bepaald. 
 
De heer Bource stelt voor dat wanneer de tweede drempel gerealiseerd is, er een smiley wordt 
geplaatst. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
De insprekers spreken bij agendapunt 5.3 in. 
 

7. Behandelpunten 
 
7.1 Derde tussenstand koersdocument 

 
Commissie 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) leest dat het aantal woningen uitgebreid moet worden, 
omdat de verwachting is dat er meer mensen in Gooi en Vechtstreek komen wonen. In Huizen 
lijken echter steeds minder mensen komen. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van Gooi en 
Vechtstreek? 
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Met betrekking tot de groenbesteding is het de vraag wat de gevolgen zijn van het feit dat 
Amsterdam en de provincie niet meer willen meebetalen. 
Met betrekking tot doorstroming zijn de A27 en de A1 van belang. Het idee is om de A27 te 
verbreden, zodat er minder verkeer over de A1 gaat. De heer De Bruijn is benieuwd hoe deze 
berekeningen zijn gemaakt en hij vraagt zich af of het niet beter is om te kijken naar 
aanpassingen voor de A1. De weg verdiepen is een dure oplossing, maar dit is wel een manier 
om deze weg uit het Gooi te halen en dit stuk te gebruiken voor woningbouw en natuur. 
Om het gebied interessanter te maken wordt gedacht aan het koppelen van waterwegen. Een 
doorgang tussen het Muiderkanaal en het Gooimeer is afgeketst, omdat Muiden heeft 
aangegeven de drukte niet aan te kunnen. Hoe staat de wethouder hier tegenover? 
 
De heer Honing (PvdA) constateert dat sommige zaken in regionaal verband opgepakt moeten 
worden. Wel staat nu duidelijk in het Koersdocument dat het een bouwsteen is voor de lokale 
visie van Huizen die echter niet leidend is, zodat zaken voor Huizen in Huizen moeten worden 
beslist. 
Met betrekking tot het sociale- en middensegment woningen wordt gesproken over behouden. 
De PvdA zou willen onderzoeken of dit segment kan worden vergroot om het probleem van de 
vergrijzing het hoofd te bieden. Als Huizen niet goed bereikbaar is, heeft bouwen en investeren 
weinig nut. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is blij met het regionale document, omdat het samenhangende 
thema’s bevat die over de grenzen van de gemeente Huizen gaan en die regionaal, en wat 
GroenLinks betreft ook snel, moeten worden aangepakt. Een vraag hierbij is wel of met de 
nieuwste inzichten, naar aanleiding van de pandemie, een herijking heeft plaatsgevonden van 
het Koersdocument. In het document staat dat de regio Gooi en Vecht vanouds wordt gezien als 
een woon-werkregio. Wat is de impact van het huidige thuiswerken op mobiliteit, werk en de 
randvoorwaarden gezondheid en veiligheid? 
 
De heer Woudsma (CDA) memoreert dat het CDA met betrekking tot mobiliteit eerder heeft 
gepleit voor het verdiepen of ondertunnelen van de A1 vanaf het knooppunt Eemnes. Dit wordt 
niet genoemd in het Koersdocument. Volgens het CDA moet dit op regionaal niveau worden 
besproken. Recentelijk hebben landelijke media bericht over de Lelylijn die op de tekeningen 
afbuigt naar Weesp, maar het zou mooi zijn als deze af zou buigen naar de Stichtse Brug 
richting Hilversum. Kan dit worden meegenomen in de mobiliteitsambities van het 
Koersdocument? 
 
De heer Bource (SGP) wil ook de ambitie vasthouden om in ieder geval een lightrailachtige 
verbinding te realiseren met bijvoorbeeld een station in de buurt van de carpoolplaats in 
Blaricum. In dit kader sluit hij zich aan bij voorgaande spreker. 
Om eenzijdige vergrijzing te voorkomen, zou ook gekeken moeten worden naar de 
mogelijkheden voor starters. 
Er moet aandacht blijven voor bedrijventerreinen, omdat het belangrijk is dat er voldoende werk 
blijft voor handgeschoolden en dat niet gereisd hoeft worden. 
De SGP wil ook aandacht vragen voor aquathermie. 
Als Huizen wordt gezien als ‘Garden of Amsterdam’ zou er ook bewustzijn moeten zijn bij 
bezoekers en gebruikers dat de mooie gebieden het beschermen waard zijn. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt ook dat het goed is om rekening te houden met de 
coronacrisis in relatie tot het Koersdocument. 
Inzake de mobiliteit wordt gesteld dat met het verbreden van de A27 er een meekoppelkans zou 
zijn voor het HOV. Volgens de ChristenUnie zou dit andersom moeten zijn: eerst moet worden 
ingezet op het openbaar vervoer. De verbreding van de snelweg is bovendien nog een punt van 
discussie in het kader van meer thuiswerken. 
De ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerkingen van CDA en SGP over de railverbinding. 
Als wordt gesproken over ingericht stedelijk gebied, wordt dan bedoeld verstedelijkte gebieden 
in bebouwd gebied of betekent dit verstedelijking van nu nog open gebied? 
Met betrekking tot energie wordt aangesloten bij de SGP. 
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Op de tekeningen staat in het noorden van Huizen een sterretje. Wat wordt hiermee bedoeld? 
Volgens ChristenUnie zou voor de ontwikkeling van Huizen de Kustvisie wel in het 
Koersdocument opgenomen moeten zijn. 
Het is positief dat er meer aandacht is voor omliggende provincies zoals Utrecht en Amersfoort. 
 
De heer Ribberink (VVD) ziet met de verbreding van de A27 wel degelijk de koppelkansen naar 
het HOV. Het verdiepen van de A1 zou een mooie mogelijkheid zijn. 
VVD is blij met de huisvesting voor de jeugd. 
Komt er nog een definitieve versie van het Koersdocument die door de raad wordt vastgesteld, 
waarna het een nieuwe bouwsteen in de Omgevingsvisie wordt? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) meldt dat Dorpsbelangen Huizen de railverbinding 
nog steeds belangrijk vindt. 
De natuur is in coronatijd overbelast en een betaling van Amsterdam die hier ook gebruik van 
maakt, zou niet gek zijn. 
 
De voorzitter wijst erop dat het Koersdocument in de raad wordt behandeld waar alle wensen en 
bedenkingen meegegeven kunnen worden. 
 
College 
 
Wethouder Boom licht toe dat het Koersdocument voor wensen en bedenkingen aan de 
commissie wordt voorgelegd, zodat wijzigingen niet meer in de definitieve versie verwerkt 
hoeven worden. Het betreft een document dat in regionale samenwerking wordt opgesteld en 
het zou mooi zijn als uiteindelijk regionaal consensus wordt bereikt. 
Demografische cijfers laten zien dat er sprake zou zijn van krimp. Wel bestaat regionaal de 
behoefte om in te zetten op het beperken van deze krimp door bijvoorbeeld het stimuleren van 
bepaalde vormen van woningbouw en door investeren in bereikbaarheid en economische 
activiteit. 
Garden of Amsterdam betekent niet dat Amsterdam gaat betalen voor onderhoud hiervan. 
Binnen de MRA is ervoor gekozen om bepaalde regio’s te profileren met labels om duidelijk te 
maken wat hier gebeurt. Dit betekent dat deze regio als Garden of Amsterdam wordt 
omschreven, omdat het hier groen en goed vertoeven is. 
Wat betreft het aanpassen van de A1 kan de raad de wethouder meegeven dat Huizen er 
voorstander van is om de A1 vanaf bijvoorbeeld Eemnes te verdiepen. Als hier consensus over 
wordt bereikt, komt dit in het Koersdocument. Zo niet, dan staat het de raad vrij om vanwege dit 
aspect het Koersdocument eventueel niet goed te keuren. De wethouder zal dit in ieder geval 
meenemen in de discussie met de regio. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft de wethouder horen zeggen dat in de raad moet 
worden besloten over het Koersdocument, maar tegelijkertijd stelt de wethouder dat hij de input 
van de commissie morgen meeneemt in het beraad met de regio. 
 
Wethouder Boom heeft eerder gesteld dat hij graag zo vroeg mogelijk wordt geïnformeerd over 
de wensen en bedenkingen van de raad. Als deze vandaag niet, maar wel bij het besluit in de 
raad komen, dat zal in de raad wellicht niet worden ingestemd met het voorliggende stuk. Er 
wordt dus een regionale bouwsteen besproken waarvan het de raad vrij staat om deze al dan 
niet leidend of bindend op te nemen in de lokale Omgevingsvisie, want een regionale 
Omgevingsvisie bestaat niet en het Koersdocument heeft formeel geen enkele status. Het zou 
verstandig zijn om de elementen uit het Koersdocument op te nemen in de lokale visie, maar dit 
is uiteindelijk aan de raad. 
Het vergroten van de sociale en middenvoorraad is een veelgehoord signaal en op dit moment 
wordt een woonakkoord voorbereid waarin afspraken worden gemaakt over groei. In deze regio 
wordt dit echter belemmerd door de zeer beperkte beschikbaarheid van locaties. MRA-breed is 
er echter een groot project dat hierop is gericht, omdat deze regio onbetaalbaar wordt voor 
bepaalde groepen. Goede bereikbaarheid is hiervoor absoluut een voorwaarde en is ook nodig 
om economisch succesvol te blijven. 
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Er is geen herijking geweest naar aanleiding van de huidige pandemie. Ook is er nog geen zicht 
op of de huidige manier van werken blijvend is en welke gevolgen dit heeft voor de behoefte aan 
transport of locaties om vanuit huis te werken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft gezien dat het document van september is, maar het is 
inmiddels bijna eind januari. Zij zou denken dat er in de tussentijd iets van bewustwording is 
gekomen dat de huidige situatie wat langer duurt en grotere effecten zal hebben. 
 
Wethouder Boom zegt dat er ongetwijfeld bewustwording is, maar deze is niet neergeslagen in 
het Koersdocument. Dit heeft te maken met de complexiteit van het samenstellen van een 
regionaal stuk. 
Het HOV dat elke vijf minuten van oost naar west door Huizen rijdt, is wat de wethouder betreft 
veruit te prefereren boven een trein die eenmaal per halfuur rijdt in de buurt van de 
carpoolplaats in Blaricum. Het HOV is bovendien voor het grootste deel van de Huizers op 
loopafstand van minder dan vijf minuten te bereiken. Overigens is de lightrail nog niet van tafel, 
maar gezien de investeringen lijkt dit een zaak van de lange termijn te zijn. 
Er is aandacht voor woningen voor starters. 
Huizen heeft in het kader van werkgelegenheid voor praktisch geschoolden ingebracht dat 
’t Plaveen gerevitaliseerd zou moeten worden. Veel locaties zetten in op het ontwikkelen van dit 
soort terreinen als woningbouwlocatie, maar Huizen heeft een mooie kans om dit beschikbaar te 
maken voor bedrijvigheid waardoor het dorp een stevige economische basis heeft. 
Het sterretje waarnaar ChristenUnie informeert, gaat inderdaad over toerisme, maar ook over 
het herontwikkelen van ’t Plaveen. 
Aquathermie kan op verzoek van de commissie worden ingebracht. 
Volgens ChristenUnie moet de inzet niet de verbreding van de A27 zijn, maar zou deze bij het 
ov moeten liggen. Wel is het zo dat het huidige verkeer dermate vastloopt dat het ook de 
economische activiteiten in de regio nogal beperkt en de mate waarin Huizen een aantrekkelijk 
woongebied is. De inzet op ov is heel serieus, maar dit geldt ook voor de inzet op een snelweg 
die geschikt is voor meer drukte. 
Op dit moment gaat het binnen de regio over het algemeen alleen over de verdichting van reeds 
verstedelijkt gebied. Een voorbeeld is eengezinswoningen die worden vervangen door 
appartementen van vier lagen. Op een aantal locaties zijn er voorgenomen ontwikkelingen in 
buitenstedelijk gebied, maar deze zijn reeds opgenomen. Het bouwen in verstedelijkt gebied en 
niet naar buiten is een uitgangspunt dat binnen de regio ruim wordt gedeeld. 
Er komt nog een definitieve versie van het Koersdocument. De raad kiest er uiteindelijk voor om 
er wel of geen bindende bouwsteen van te maken. De wethouder pleit er in het kader van 
regionale samenwerking voor om ernaar te streven dat hetgeen regionaal wordt 
overeengekomen ook te zien als een belangrijk element. 
 
Tweede termijn 
 
De heer Honing (PvdA) heeft gesproken over het vergroten van het midden- en het sociale 
woonsegment. PvdA Huizen vreest dat jonge starters en gezinnen richting buurtgemeenten 
gaan waar wel gebouwd wordt. Een andere manier van bouwen kan een aanzuigende werking 
hebben richting jonge gezinnen waardoor vergrijzing wordt voorkomen. Er dient regionale 
afstemming te zijn om een vuist te maken richting het Rijk, maar hiermee moet Huizen zichzelf 
niet klem zetten. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) geeft de wethouder voor de vergadering van morgen mee dat 
GroenLinks vol wil inzetten op ov, de fiets en geen verbreding van snelwegen. Ook verzoekt zij 
de wethouder om naar de effecten van corona te informeren. 
 
De heer Bource (SGP) is blij dat de wethouder aan de voorkant input vraagt om mee te nemen. 
Hij is voorstander van het voorstel om ’t Plaveen nieuw leven in te blazen. Dit geldt ook voor een 
goed functionerend ov met een knipoog naar een lightrailverbinding wat betekent dat een 
ruimtebeslag moet worden gelegd op dit stuk grond. Ook moet worden gekeken naar 
fietssnelwegen. Voor de SGP is de inzet op starterswoningen om vergrijzing tegen te gaan ook 
belangrijk. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich wat betreft de mobiliteit aan bij GroenLinks en SGP en 
hierbij is een belangrijke punt dat ChristenUnie met ov wil beginnen en dat daarna wordt 
gekeken naar autoverkeer. Ook ChristenUnie wil de lightrail vasthouden. De opmerkingen over 
corona worden ondersteund. Wellicht kan er een bijlage bij het Koersdocument komen die hier 
aandacht aan schenkt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat het HOV-traject bijna gereed is en hij denkt 
dat de lightrail er de komende dertig jaar ook niet komt. Daarom is het belangrijk dat de 
wethouder aangeeft dat het HOV meer mensen in het ov moet krijgen en als dit niet lukt, toch 
een nieuw traject wordt gestart.  
 
College 
 
Wethouder Boom wijst erop dat er voorlopig in Blaricum langs het spoor nog helemaal niets 
wordt gebouwd. 
Het HOV is geen bus, maar een manier van kijken naar transport in de toekomst. Dit gaat niet 
over een bus of een trein, maar over het feit dat binnen loop- of fietsafstand van huis gebruik 
gemaakt kan worden van een collectief vervoermiddel dat ook het milieu niet verder belast. 
De effecten van de pandemie voor wonen en werken noemt de wethouder een interessante 
toevoeging. 
 

7.2 Mededeling wethouder Boom over motie ‘Alle richtingen tegelijk groen voor fietsers’ 
De heer Bource (SGP) memoreert dat de aangenomen motie samen met het CDA is ingediend. 
Uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat de regeling voor de verkeerslichten inpasbaar 
is, maar dat er civieltechnische redenen zijn waarom dit in feite onmogelijk is. Steden als 
Groningen en Enschede kennen dit soort oplossingen al zo’n veertig jaar. De heer Bource heeft 
zelf een praktijktest gedaan en het filmpje hiervan deelt hij met de commissie. Hieruit blijkt dat 
het volgens hem is te realiseren en op basis van alle gesprekken die hij heeft gevoerd, is hij 
gekomen tot een matrix van belangrijke zaken binnen de bebouwde kom: bromfietsen moeten 
met de auto’s meerijden, dichtbij de hoofdbaan gelegen fietspaden, elke tak een apart 
verkeerslicht, fiets- en voetgangersstroom in één fase afwikkelen, een fysieke scheiding, geen 
conflict tussen fietsers en voetgangers, een overzichtelijk en compact kruispunt. Het kruispunt 
van de test leent zich hiervoor en de heer Bource stelt voor om minimaal een pilot te doen. 
 
De heer Woudsma (CDA) vindt de mededeling een ingewikkeld verhaal en daarom heeft hij nog 
een aantal vragen voor de wethouder. 
Het schuin oversteken, dat in de praktijk al vaak gebeurt, zou eenvoudig te realiseren moeten 
zijn. Er wordt verwezen naar een onderzoek. Hoeveel zou dit onderzoek kosten? Wanneer staat 
groot onderhoud gepland? De heer Woudsma sluit zich aan bij SGP om snel een pilot te starten. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) complimenteert de heer Bource voor dit uitgebreide onderzoek 
en duidelijke presentatie. Ook het antwoord van de wethouder getuigt van zorgvuldigheid 
hoewel deze wel veel beren op de weg ziet. Zij sluit zich aan bij het idee voor een pilot. 
 
De heer Rebel (VVD) stelt dat het technische aspect van dit idee niet kan worden toegepast 
zonder infra-aanpassingen. Een pilot kan heel interessant zijn, maar VVD hoort wel graag een 
indicatie van de kosten hiervan. Het mooiste zou zijn om dit te combineren met groot onderhoud 
en andere aanpassingen. 
 
De heer Gencer (PvdA) steunt het idee van een pilot. Wel mist hij welk budget hiervoor nodig is. 
Ook PvdA vraagt zich af of het kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende onderhoud. 
 
De heer Bource (SGP) licht voor zover daar twijfel over bestaat toe dat het een pilot betreft 
zonder infrastructurele aanpassingen. Voor de pilot zou een verkeerslicht waar ‘alle richtingen 
tegelijk groen’ op staat of vier bordjes nodig zijn. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) spreekt ook steun uit voor de pilot en hij is benieuwd 
op welke termijn deze pilot gerealiseerd zou kunnen worden. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij voorgaande spreker. 
 
Wethouder Boom is onder de indruk van de inbreng van de heer Bource waaraan zeer veel tijd 
is besteed. Wel meldt hij direct dat de pilot er niet zal komen. De wethouder noch de commissie 
zijn verkeersdeskundigen. Het is niet mogelijk om een pilot te starten waarbij de veiligheid van 
fietsers in het geding komt. De verkeersdeskundigen hebben hem verzekerd dat het op dit 
moment niet mogelijk is. Hij zal dit advies volgen, omdat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid 
van de Huizers, maar het idee dat de fietser voorrang zou moeten hebben, steunt hij. Zonder 
infrastructurele wijzigingen kan de regeling niet veilig en goed uitgevoerd worden. Ook de kosten 
zijn intern onderzocht en met het bereiken van € 120.000 is er gestopt met tellen. Wel zal hij 
nogmaals de conclusies van de interne verkeersdeskundigen laten toetsen bij een extern 
verkeersdeskundig bureau. Hiervoor moet de wethouder op zoek naar budget om het advies te 
laten toetsen en hij zal ook vragen naar een calculatie voor de noodzakelijke kosten. Het idee 
was inderdaad om de motie mee te nemen in het reguliere onderhoud, omdat het in dat geval 
zonder extra kosten zou kunnen. Op verzoek kan hij nagaan voor wanneer dit onderhoud staat 
gepland. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt waarom bij de mededeling geen begroting is opgenomen om een 
indicatie van de kosten te krijgen. 
 
Wethouder Boom zegt dat het om een verkeerskundig advies gaat. Op het moment dat wordt 
gecalculeerd wat het technisch aanpassen van de rotonde kost, moet hiervan een berekening 
worden gemaakt. Op verzoek zal hij dat doen, maar hij waarschuwt ervoor dat dit forse 
ambtelijke capaciteit kost. 
 
De heer Bource (SGP) memoreert dat in plaatsen waar dit soort kruisingen zijn, wordt gesteld 
dat de meeste kruisingen geschikt zijn. Bovendien wordt het kruispunt op dit moment ook al 
vaak op die manier overgestoken. Een voorbeeld van een informeel kruispunt van alle richtingen 
tegelijk groen is bij Ceintuurbaan-Engweg-Nieuwe Bussummerweg. Zoals eerder gezegd, is het 
ook mogelijk in gemeenten die groter zijn dan Huizen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt zich af of een goedkope oplossing zou zijn 
om de wethouder samen met de verkeersdeskundigen naar Groningen of Enschede te sturen 
om hier te bekijken hoe het in de praktijk werkt. 
 
De heer Bource (SGP) is graag behulpzaam bij het organiseren van een dergelijk bezoek. 
 

7.3 Mededeling wethouder Verbeek over toezegging Week van het groen en geboortebomen 
De heer Bource (SGP) heeft waardering voor de suggestie van de wethouder, maar hij heeft met 
zijn voorstel bedoeld om bomen in Huizen te planten bij de geboorte van een kind in Huizen. In 
Rotterdam is het mogelijk om een babyboom te laten plaatsen door ouders of grootouders en 
deze bomen worden ingepast in de vervangingsplannen. Ieder jaar wordt een aantal bomen 
geplant en hier kan tegen betaling een bordje naast geplaatst worden. Hiermee wordt 
bewustwording gekweekt dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn. Als de 
wethouder hier behoefte aan heeft, kan hij informatie van de gesprekken die hij met Rotterdam 
heeft gevoerd met haar delen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) betreurt het dat er helemaal geen activiteiten voor de Week van 
het groen zijn. Als gemeente is Huizen aangesloten bij Operatie Steenbreek en er zou iets 
gedaan moeten worden met wat deze stichting aanreikt, omdat het belangrijk is om de inwoners 
bewust te maken van de problematiek. Alles wat inwoners doen aan verbetering van hun 
leefomgeving draagt bij aan een oplossing van de problemen en bovendien maakt het de 
opgave voor de gemeente kleiner. Het verzoek is aan het college om te communiceren over de 
Week van het groen of aan te sluiten bij kant-en-klare acties. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zegt dat in diverse straten fruitbomen zijn geplant 
wat veel hinder oplevert voor de omgeving. Hij juicht het plan van de heer Bource om 
babybomen te planten toe en stelt voor om deze fruitbomen te vervangen. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt net als ChristenUnie dat operatie Steenbreek veel breder 
ingezet kan worden om inwoners te stimuleren om zelf kleine maatregelen te nemen. Verder 
informeert zij naar de stand van zaken met betrekking tot de Boomfeestdag voor scholieren. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) had meer creativiteit verwacht van de wethouder. In 
het land wordt € 59 tot € 450 betaald om ergens een boom te planten. Als Huizen te klein is, zou 
ook gekeken kunnen worden naar GNR dat ook regelmatig bomen plant. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) vraagt hoe het onderhoud wordt geregeld na de aanplant door 
scholieren. In 2017 hebben scholieren bij de akkers bij de Eukerberg struiken en bomen geplant, 
maar in plaats van dat deze zijn gegroeid, staat er helemaal niets meer. 
 
De heer Gencer (PvdA) hoort vaak dat het probleem is dat er niet voldoende ambtelijke 
capaciteit is. Een voorstel zou kunnen zijn om in samenwerking met GNR naar een oplossing te 
zoeken, zodat - zoals de heer Driessen ook heeft opgemerkt - kan worden gekeken naar een 
verdienmodel. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat het college een en ander heeft onderzocht en de conclusie is 
dat een aantal zaken behoorlijk wat organisatie vereist. Gelet op de financiële situatie van de 
gemeente is dat op dit moment erg lastig. Desondanks gebeurt veel op het gebied van 
vergroenen in Huizen. 
Zij begrijpt dat er een leuk initiatief is in Rotterdam, maar zij denkt dat de gemeente realistisch 
moet zijn wat betreft de ambtelijke capaciteit. Vanuit Staatsbosbeheer zijn er al initiatieven om 
een geboorteboom te kunnen planten en er zijn op dit moment geen mogelijkheden om dit in 
Huizen te realiseren. Huizen wordt vaak geprezen vanwege de goede staat van onderhoud van 
de groenvoorzieningen. Een groot plan als het Bad Vilbelpark vergt enorm veel capaciteit. Met 
betrekking tot dit park is ook gesproken met scholieren en jongeren om te kijken hoe het 
vergroend kan worden, zodat het voldoet aan de wensen van zowel de omwonenden als van de 
jongeren. Het inleveren van een steen in ruil voor een plant was in het verleden een succes en 
de wethouder denkt na over herhaling van een dergelijk initiatief. 
De Boomfeestdag is gepland op 17 maart. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) hoort de wethouder ingaan op de krappe ambtelijke capaciteit, 
maar haar ervaring is dat mensen ook graag de handen uit de mouwen willen steken. Zij pleit 
ervoor om deze energie aan te boren. 
 
De heer Bource (SGP) heeft gekeken naar de te vervangen bomen op jaarbasis en hij sluit aan 
bij de opmerking van mevrouw Rienstra dat hiervoor naar vrijwilligers kan worden gezocht. Ook 
is hij bereid om zelf het initiatief te nemen voor babybomen in Huizen. 
 
Wethouder Verbeek denkt ook dat vrijwilligers een heel zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het 
Droogdok dat vorig jaar is aangelegd, ligt er prachtig bij en wordt grotendeels onderhouden door 
de buurt. Er is een waterpomp geplaatst en in de zomer hebben bewoners regelmatig het groen 
besproeid. Het voorbeeld van de Eukerberg kent zij niet. Bij de Taalklas zijn twee jaar geleden 
bomen geplant en deze worden door de schoolkinderen zelf onderhouden. Voor de fruitbomen 
waar de heer Schaap over sprak, zouden schoolkinderen wellicht appels willen rapen. Zij kan 
hierbij eventueel behulpzaam zijn. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) concludeert dat de wethouder niets doet met de aangedragen 
suggesties en dit betreurt hij. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat het streven vergroening is waar mogelijk. Operatie Steenbreek is 
hiervoor een fantastisch middel en hier wordt gebruik van gemaakt. 
 

7.4 Mededeling wethouder Verbeek over presentatie klankbordgroep Nieuwe Bussummerweg 
De heer Ribberink (VVD) meent dat de presentatie waarover de mededeling gaat, de tweede is 
die in een jaar is gehouden. VVD heeft het gevoel dat het allemaal vrij langzaam gaat. Volgens 
het tijdspad in de presentatie is het schetsontwerp in januari voorgelegd aan de klankbordgroep 
en dit wordt tot maart uitgewerkt. Hierna wordt het voorbereid tot een raadsbesluit. De vraag is 
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of dit proces niet kan worden bespoedigd. De klankbordgroep wordt regelmatig op de hoogte 
gehouden via e-mail. Wellicht zou een actievere betrokkenheid wenselijk zijn. Is er budget om 
het plan wat uit het proces zal voortkomen te financieren? 
 
Wethouder Verbeek erkent dat er vertraging is opgetreden in het proces door corona. De laatste 
bijeenkomst heeft digitaal plaatsgevonden en in januari zou een fysieke bijeenkomst worden 
gehouden en dit is nog steeds niet mogelijk. Met een digitale bijeenkomst ontbreekt de interactie 
die een participatie eigenlijk verdient. Het contact met de groep blijft bestaan en zodra het weer 
mogelijk is, wordt met de buurt verder gesproken in De Engel. Het plan is het behoud van de 
lanenstructuur. Dit zal naar verwachting behoorlijk wat financiën vergen. Te zijner tijd zal samen 
met het plan een financieel voorstel aan de raad worden voorgelegd. 
 
De heer Ribberink (VVD) begrijpt dat corona een vertragende factor is, maar het traject duurt nu 
al heel erg lang. Hij heeft zelfs begrepen dat hier al sinds 2009 overleggen over plaatsvinden. 
Volgens de deadlines van de plannen lijkt een en ander nog redelijk op schema te lopen. Hij 
vraagt zich af waarom er nog een halfjaar zit tussen het plan en het raadsvoorstel dat voor het 
vierde kwartaal staat gepland. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat het proces zorgvuldig moet worden doorlopen. De gesprekken met 
de omwonenden moeten wel plaatsvinden en de komende tijd zal uitwijzen wanneer dit mogelijk 
zal zijn. Er wordt wel geprobeerd om de planning aan te houden. 
 
De heer Ribberink (VVD) dankt de wethouder voor de beantwoording en hij hoopt dat de raad op 
de hoogte wordt gehouden en dat het spoedig verloopt. 
 

7.5 Mededeling wethouder Verbeek over toezegging Sanitair Oude Haven 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de wethouder een nadere toelichting kan geven op de 
mededeling. Bij sanitair Oude Haven denkt zij aan het sanitair bij de Botterwerf en het 
havenkantoor. Hoe ziet een tijdelijk toiletgebouw eruit en hoe wordt gemeten hoe dit wordt 
gebruikt? Als werk wordt gemaakt van de Haven van het Gooi moet serieus werk gemaakt 
worden van de voorzieningen. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dat het erom gaat de haven zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Met het aanbrengen van sanitaire voorzieningen wordt bekeken of er meer bezoekers naar de 
haven worden getrokken en om hoeveel bezoekers het zou gaan. Het is een soort proef om 
erachter te komen hoeveel mensen hier behoefte aan hebben voordat een heel duur gebouw 
wordt neergezet. Vervolgens moet nog worden bepaald wat de beste locatie voor deze 
voorziening is. De havenmeester zal in de gaten houden hoeveel gebruik wordt gemaakt van de 
tijdelijke voorziening in het seizoen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt voor dat de wethouder in andere havens gaat kijken 
hoe het sanitair hier is opgelost. Een proef met een Dixie lijkt niet zinvol en hij vindt de 
toezegging zeer teleurstellend. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is benieuwd hoe een tijdelijke voorziening eruitziet. Hoe de 
voorziening eruitziet, zal mede bepalend zijn voor hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Zij 
denkt dat deze kan worden gecombineerd met de camperplaats en meent dat hier veel gebruik 
van zal worden gemaakt. 
 
Wethouder Verbeek memoreert aan de motie “Beter begroten” die ervoor pleit om vooraf een 
kostenraming te maken en te kijken naar het perspectief. Het is de bedoeling om dit seizoen te 
bekijken hoe de tijdelijke oplossing werkt als een pilot. Vanzelfsprekend moet het er netjes 
uitzien en de uitstraling moet passen bij de haven. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat de wethouder eerst komt vragen om geld 
voor een pilot en later voor de vaste voorziening. 
 
Wethouder Verbeek zal de raad op de hoogte blijven houden over de locatie van de units en hoe 
deze eruit komen te zien. 
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7.6 Mededeling wethouder Rebel over opgave en aanpak publieke laadpalen 

De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen in 2019 een voorstel heeft 
gedaan om door de gemeente te laten onderzoeken of het mogelijk is om auto’s op te laden via 
lantaarnpalen. Dit project liep destijds in Den Haag en Rotterdam. Inmiddels is het mogelijk om 
een bestaande lantaarnpaal aan te passen en hier een snellader in te bouwen. Dit kost nog 
geen uur en op deze manier kan elke lantaarnpaal die nodig is hiervoor gebruikt worden. Is de 
wethouder bereid om dit mee te nemen in het mobiliteitsplan? Het voordeel is dat er gebruik 
gemaakt kan worden van bestaande voorzieningen die alleen aangepast hoeven worden en 
Huizen kan zelf overtollige stroom verkopen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vult aan dat bewoners kunnen participeren in 
locaties die wenselijk voor hen zijn om deze palen te plaatsen. Op dit moment worden plekken 
gebruikt die vaak bij buurtbewoners voor de deur komen die zelf geen elektrische auto hebben. 
 
Wethouder Rebel licht toe dat het beleidskader uit drie sporen bestaat: een actualisatie van het 
plaatsingsbeleid, een op te stellen plankaart en een nieuwe beleidsstrategie. Vooral bij dit 
laatste is een rol voor de raad weggelegd. De verwachting is dat de raad omstreeks juni wordt 
gevraagd wensen en bedenkingen in te dienen. De suggestie om van lantaarnpalen laadpalen te 
maken, neemt hij mee en deze mogelijkheid zal worden onderzocht. Met betrekking tot de 
plankaart is het de bedoeling dat op basis van een plan dat het college opstelt, locaties voor 
oplaadpunten actief aan bewoners worden voorgelegd. Actieve participatie, communicatie en 
een reactienota zullen deel uitmaken van het plan.  
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) wijst erop dat in het verleden is gebleken dat 
laadpalen op verkeerde locaties zijn geplaatst en hij hoopt dat er wordt geleerd van deze fouten. 
 
Wethouder Rebel herhaalt dat het nieuwe proces actief met bewoners vormgegeven zal worden. 
De uitdaging is dat er minimaal een verdubbeling van het aantal laadpalen moet worden 
gerealiseerd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) dankt de wethouder voor de beantwoording. Hij zal hem 
informatie sturen over deze laadpalen op andere locaties. 
 
De voorzitter hoopt dat de heer De Bruijn deze informatie ook naar de commissie stuurt. 
 

7.7 Mededeling wethouder Verbeek over financiering dierenwelzijnsorganisaties regio 2021-
2024 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat de gemeente de wettelijke taak heeft om te zorgen voor het 
vervoer en de opvang van zwerfdieren gedurende veertien dagen. De gemeente heeft hier 
invulling aan gegeven door organisaties. In de mededeling staat dat de financiële situatie bij de 
drie organisaties zo slecht is dat de continuïteit in gevaar komt en daarmee ook de continuïteit 
van de gemeentelijke taken. Op grond hiervan is besloten om de bijdrage van de organisaties te 
verhogen naar 140%. Is met de organisaties gesproken en is deze verhoging voldoende om de 
organisaties overeind te houden? Kunnen de organisaties een beroep doen op coronagelden? 
Wat is de bijdrage van de regio hierin? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of de verhoging tot 140% voldoende is om te voldoen 
aan de gemeentelijke verplichting. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is benieuwd naar het aantal dieren waarover het 
gaat. Zijn tweede vraag is of de bezuiniging inmiddels is gevonden. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat zij blij is dat het nu regionaal wordt geregeld, omdat dit betekent 
dat er een betere basis is. In het verleden betaalde de gemeente per dier ongeveer € 10 en de 
gemeente hield hiervan een hele administratie bij. De nieuwe regeling houdt in dat een 
gemeente per inwoner een bedrag betaalt waardoor regionaal wordt gezorgd voor het goed 
vormgeven van dierenwelzijn. Er is een evaluatieperiode ingelast in 2023 om te bekijken of deze 
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manier toereikend is. Het is in ieder geval efficiënt en de wethouder is blij met de regionale 
verantwoordelijkheid die op deze manier gezamenlijk wordt gedragen. 
Als gevolg van corona is de egelopvang gecompenseerd voor de huur. 
De vraag over de bezuiniging ligt nog bij financiën. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft geïnformeerd naar de reactie van de organisaties zelf. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat de regio met de organisaties heeft gesproken. Er is bekeken 
hoeveel de organisaties nodig hebben en op basis hiervan is tot de verdeling gekomen. 
 
De heer Gencer (PvdA) verzoekt om de informatie over de voormalige en de huidige financiering 
met de raad te delen. 
 
Wethouder Verbeek zal hier een korte mededeling over doen. In het collegevoorstel staan alle 
details over kosten die de gemeente voorheen kwijt was per dier. 
 
De heer Gencer (PvdA) zou desondanks graag een mededeling ontvangen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dit toe. 
 

7.8 Mededeling wethouder Rebel over Reactienota Noord-Holland Zuid ‘Op weg naar RES 1.0’ 
De heer Gencer (PvdA) refereert aan een krantenartikel van 19 januari jl. over een onderzoek 
naar zonnepanelen op geluidsschermen langs de A27 in Blaricum. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat bij 500 meter zonnepanelen ongeveer 120 huishoudens van stroom voorzien zouden kunnen 
worden. Ook andere gemeenten zijn hierover in gesprek met Rijkswaterstaat. Voor Huizen zou 
dit het stuk langs Crailo tot Visio betekenen, ongeveer 2,5 km. Ziet de wethouder dit als een 
optie? 
 
Wethouder Rebel stelt dat er inderdaad een nieuw zoekgebied is aangebracht vanuit de 
gemeente Blaricum en dit betreft het deel waar de heer Gencer op heeft gewezen. Hij denkt niet 
dat het stukje tussen Crailo en Visio hierbij betrokken kan worden, omdat de berm hier niet 
breed is in vergelijking met de berm van de A27 en de Blaricummermeent. Zekerheidshalve zal 
hij dit laten uitzoeken, maar zijn verwachting is dat dit niet zinvol zal zijn. 
 
De heer Gencer (PvdA) vindt het in ieder geval de moeite waard om ernaar te kijken. Het 
onderzoek van de eerder genoemde locatie heeft ook bijna een jaar geduurd en hieruit is toch 
geconcludeerd dat het de moeite waard was. 
 
De heer Bource (SGP) heeft het stuk gelezen en is blij met de verwerking van door Huizen 
ingebrachte wensen en bedenkingen, met name waar het gaat om een duurzame 
gasvoorziening en de afstand van de windturbines. Verder wordt ook gesproken over een aantal 
thematafels in de periode oktober-januari. Wordt de raad nog geïnformeerd over de uitkomsten 
hiervan? Hij is heel benieuwd of en hoe de thematafels doorgang hebben gevonden. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) begrijpt dat de nieuw te bouwen bedrijven worden 
verplicht om zonnepanelen op hun daken aan te leggen. Is er ook een mogelijkheid voor Huizen 
om dit op te leggen voor nieuw te bouwen panden? 
 
Wethouder Rebel antwoordt dat deze plicht voor Huizen niet bestaat en hij is hier ook geen 
voorstander van. De huidige samenleving zou zich volgens hem zelf verantwoordelijk moeten 
voelen om hiermee aan de slag te gaan, mede gezien het feit dat zonnepanelen snel 
terugverdiend kunnen worden. 
De wethouder zal middels een notitie een korte terugkoppeling verzorgen over de manier 
waarop welke thematafels hebben plaatsgevonden en wat hieruit naar voren is gekomen. 
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8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
De voorzitter stelt voor om de toezeggingen 17, 18 en 19 af te voeren. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) gaat in op toezegging 17 over de zeilschool en het sanitair in de 
haven. Met betrekking tot de zeilschool meent zij dat de commissie op de hoogte moet worden 
gehouden over de toekomstige activiteiten. Ook met betrekking tot het sanitair is toegezegd om 
de commissie op de hoogte te houden. Deze toezegging zou wat haar betreft moeten blijven 
staan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij CDA.  
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) sluit zich hier ook bij aan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Woudsma (CDA) memoreert dat de wethouder met betrekking tot punt 12 heeft 
toegezegd de commissie te informeren over het speelbos. GNR zal hiervoor een 
Omgevingsvergunning aanvragen. Kan de wethouder aangeven wanneer deze vergunning 
wordt verwacht? 
 
Wethouder Verbeek heeft vandaag gesproken met GNR over de Omgevingsvergunning. Deze 
heeft hiervoor een bureau ingeschakeld omdat er een uitgebreide Omgevingsvergunning is 
vereist. 
 
De heer Ribberink (VVD) verzoekt om een realistische datum te koppelen aan toezegging 17. 
 
De voorzitter geeft dit aan de wethouder mee. Hij concludeert dat de commissie akkoord is met 
het afvoeren van 18 en 19. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft de vragen op voorhand met de wethouder gedeeld zodat 
deze zich kon voorbereiden. Zij is benieuwd naar de actuele stand van zaken rondom de 
fietsstraat. In deze vergadering heeft zij gehoord dat de ontwikkeling van de Blokkerpanden de 
trigger is om de Kerkstraat aan te pakken. Is hier een tijdspad voor? 
De laatste update van het HOV is van september 2020. Wat is de actuele stand van zaken en 
met name, wat zijn de knelpunten, de risicofactoren en de financiën? 
 
Wethouder Boom verwacht tussen nu en drie maanden een plan met een uitvoeringsidee. De 
gesprekken met de Blokkerpanden lopen al een hele tijd. Zeer recent is nog met de ontwikkelaar 
gesproken, maar er ligt nog geen concreet plan. 
Vandaag heeft de wethouder contact gehad met de provincie over het HOV. Het financiële 
plaatje wordt in het college behandeld en hierna kan dit worden besproken in de commissie. 
 
De heer Gencer (PvdA) begrijpt uit de beantwoording van de wethouder dat er een uitgebreide 
procedure is aangevraagd voor de Omgevingsvergunning met betrekking tot het speelbos. Dit 
betekent dat het ruim 26 weken kan duren en dat het speelbos dus de komende zomer nog niet 
kan worden gerealiseerd. De commissie moet iedere keer zelf om informatie over het speelbos 
vragen en hij maakt graag wat afspraken met de wethouder om de commissie wat regelmatiger 
te informeren. 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat het GNR hard bezig is om de Omgevingsvergunning gereed te 
maken. De uitgebreide procedure houdt in dat er verschillende scans nodig zijn, er wordt 
bekeken of een ruimtelijke onderbouwing nodig is voor het definitieve ontwerp, er wordt gekeken 
naar de flora en de fauna, er moet een toetsing plaatsvinden aan de Wet natuurbescherming en 
Natuurnetwerk Nederland. Het gebied ligt ook op een aardkundig monument en ook hier moet 
onderzoek naar worden gedaan waarvoor contact is met de archeologische dienst. Zodra er 
nieuws in de vanuit GNR komt de wethouder erop terug. 
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De heer Woudsma (CDA) wist niet dat de uitgebreide procedure 26 weken zou duren. Hij heeft 
een slecht gevoel over hoe dit loopt. Er wordt al ruim drie jaar aan het proces gewerkt en er 
komt geen schot in. Waarom duurt het zo lang en waarom kan er niet meer tempo worden 
gemaakt? 
 
De heer Gencer (PvdA) raakt ook geïrriteerd over het gebrek aan vooruitgang. Hij roept de 
wethouder op om de commissie bij de volgende mededeling uitgebreid te informeren over hoe 
het traject eruit moet zien en wat allemaal nodig is voor realisatie van het speelbos. 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat er een uitgebreide Omgevingsvergunning nodig is en dat het 
GNR hiervoor een bureau heeft ingeschakeld en dat een aantal scans gedaan moet worden. Zij 
zal de commissie hierover in de vorm van een mededeling nader informeren. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt de wethouder om de commissie niet alleen over het proces te 
informeren, maar ook de consequenties van bezwaar en beroep hierin mee te nemen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dit toe. 
 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2021 
 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


