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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 28 mei 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.05 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
27 raadsleden 
(fv=fractievoorzitter) 

 
• VVD-fractie: 

J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink  
 
• CDA-fractie: 

R.H. Rebel  (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 
 
• D66-fractie:  

mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder 
 
• PvdA-fractie:  

S. van der Pas (fv), K. Gencer, M.N. Leeuwin 
 
• GroenLinks-fractie: 

mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, M.E. Lemmens 
 
• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw 
 
• Fractie Leefbaar Huizen: 

R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 
 
• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 

mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen 
 
• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource (fv) 
 
• Fractie Transparant Huizen: 

L. Schaap (fv) 
 

Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
bezinning. Hij verzoekt de aanwezigen om de 1,5 m.-afstand aan te houden en de bespreking zo 
compact mogelijk te houden. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is vandaag jarig en wordt gefeliciteerd. 
 
De voorzitter heeft voorafgaand aan de vergadering een bezoek gebracht aan Plein 2000 waar 
een aantal mensen een pleidooi hield voor de opvang van kinderen uit opvangkampen. 
 
Ook heeft hij zojuist digitaal overleg gevoerd met een groep inwoners die heel betrokken is bij de 
Sijsjesberg en digitaal een handtekeningenlijst heeft overhandigd met ongeveer 1100 
handtekeningen om de Sijsjesberg open te houden. De burgemeester heeft toegezegd om de 
boodschap mee te willen denken, over te brengen aan de gemeenteraad en aan wethouder 
Boom. 
 
Er zijn geen berichten van verhindering. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt per portefeuillehouder geclusterd. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) kondigt een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag aan 
met als doel het stoppen van de financiering van biomassacentrales via BNG. 
 
De heer Bource (SGP) kondigt een motie (M1), vreemd aan de orde van de dag inzake de 
Sijsjesberg toekomstbestendig. 
 
De voorzitter stelt voor om de motie van de SGP aan de agenda toe te voegen als agendapunt 15 
en deze te betrekken bij het cluster van wethouder Boom. 
 
De voorzitter stelt voor om de motie van Leefbaar Huizen toe te voegen als agendapunt 16 en 
deze te betrekken bij het cluster van wethouder Rebel. 
  
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 april 2020 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 16 april 2020 

De notulen worden vastgesteld. 
 

3.3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 mei 2020 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 
3.4 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 12 mei 2020 

De notulen worden vastgesteld 
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4. Ingekomen stukken 

 
4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 

Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om brief A2, brief van Stichting Vogelopvangcentrum Midden-
Nederland over “Verlenging dienstverleningsovereenkomst”, over te hevelen naar rubriek D. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad hiermee akkoord is. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) brief A9, motie over wetsvoorstel versterking Rekenkamers 
(gemeente Beesel), over te hevelen naar rubriek E. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) wijst er op dat het wetsvoorstel ook de aandacht heeft van de 
rekenkamercommissie en dat deze commissie daar ook op ingaat in haar jaarverslag 2019. 
 
Voor de heer Koning (Leefbaar Huizen) volstaat in dit stadium de opmerking van mevrouw 
Lemmens en kan de brief blijven staan op de plek waar hij staat. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verzoekt om brief A5, brief van Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst over “Oproep , laat de jeugd weer buiten kunst maken”, over te 
hevelen naar rubriek C, A10, brief van Stichting Alles voor Mekaar over “Noodkreet aan alle 
Nederlandse Gemeenten – opsporen eenzame ouderen”, naar rubriek E, met daarbij het verzoek 
of het college een notitie kan maken over de mogelijkheden en brief A11, brief van Stichting 
Visitatie Woningcorporaties Nederland over “Visitatierapport De Alliantie 2020”, ook over te 
hevelen naar rubriek E, met het verzoek om De Alliantie hierbij uit te nodigen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt voor om brief A5, over te hevelen naar rubriek F en deze mee te 
nemen in de behandeling van agendapunt 5.6. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad hiermee akkoord is 
 
Mevrouw Prins (VVD) is niet tegen het voorstel voor brief A10, maar zij denkt dat het college op dit 
moment zeer druk is met andere werkzaamheden. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst op de jaarlijkse Eenzaamheidconferentie en zij meent dat er al 
heel veel aandacht wordt besteed aan eenzaamheid. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Rebel (CDA) is het hier ook mee eens. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft met name gedoeld op eenzaamheid in de coronatijd. Hij 
vreest dat door te wachten op de Eenzaamheidsconferentie deze problemen op de lange baan 
worden geschoven. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) gaat ervan uit dat de wethouder bovenop dit onderwerp zit. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is het eens met de heer Doorn dat er niet genoeg aandacht 
kan zijn voor eenzaamheid, zeker in deze tijd. 
 
De heer Bource (SGP) wijst er ook op dat het een bijzondere tijd is waarin extra aandacht 
gewenst kan zijn. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is het ook met de heer Doorn eens. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat het belang van het onderwerp duidelijk is en vraagt 
zich af of het nodig is om dit extra onder de aandacht te brengen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt als compromis voor om de brief A10 over te hevelen naar 
rubriek C. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met overheveling brief A10 naar rubriek 
C. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) stelt met betrekking tot brief A11 dat het om een visitatie bij De Alliantie 
gaat. De PvdA verzoekt ook om overheveling naar rubriek E om te zien wat de gemeente met de 
aanbevelingen uit het rapport doet. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met overheveling van A11 naar E, met 
het verzoek om De Alliantie uit te nodigen. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) verzoekt brief A4, brief van de Stichting Nationale 
Boomfeestdag over “Verplaatsing nationale boomfeestdag 2020”, over te hevelen naar rubriek D 
en brief A6, brief van Stichting Lobby Lokaal over “Tegenmacht en inspraak in de digitale 
democratie”, naar rubriek E, omdat de stichting Lobby Lokaal is opgericht om de belangen van 
burgers te behartigen en daarin ondersteuning te bieden. Het is belangrijk dat de gemeente 
toegankelijk zijn en blijven voor burgers. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met overheveling van brief A4. 
 
De heer Rebel (CDA) verzoekt om brief A6 mee te nemen in de nog op te stellen Participatienota. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is om brief A6 over te hevelen naar 
rubriek G. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) verzoekt om brief A1, brief van Stichting Goois 
Natuurreservaat over “Jaarverslag 2019”, over te hevelen naar rubriek E. Het gaat hierbij met 
name om de paragraaf over het speelbos. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met overheveling naar rubriek E. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) merkt op dat de voorzitter aan het fractielid dat aan de 
vergadertafel zit kan vragen of ingestemd kan worden met overheveling van een brief, en dat die 
vraag niet persé aan haar als fractievoorzitter gesteld hoeft te worden.  
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) geeft aan dat hetzelfde ook geldt voor zijn fractie. 
 

4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 

 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om overheveling van de brieven C1, M. Sprong namens bewoners 
over “Afspraken na overleg New York Pizza vestiging en omwonenden over overlast, C2, 
M. Sprong namens bewoners over “Aanvullende reactie op brief van New York Pizza Huizen, C3, 
T. Klijnman over “Reactie New York Pizza Huizen op brief van omwonenden over overlast, C4, 
M. Sprong namens bewoners over “Overlast New York Pizza vestiging Huizen, naar rubriek D. Zij 
verzoekt om de genoemde parkeerproblemen mee te nemen in de beantwoording. 
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De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met overheveling naar rubriek D. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om brief C6, brief van bestuur Zwem- en Polovereniging 
IJsselmeer over “Verzoek tot heroverweging opening Sijsjesberg”, te betrekken bij de bespreking 
van de Sijsjesberg onder agendapunt 15. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) sluit zich bij dit verzoek aan. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemeenteraad akkoord is met het voorstel om brief C6 over te 
hevelen naar rubriek F. 
 

4.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 
naar de raadsleden 
Geen opmerkingen. 

 
4.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de raad 

Geen opmerkingen. 
 

4.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Geen opmerkingen. 
 

4.7 Ingekomen stukken rubriek G, afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld 
Geen opmerkingen. 
 

6.   Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
De heer Holtslag (VVD) verwijst naar de motie Kerkenvisie Huizen naar aanleiding waarvan een 
bedrag van € 29.000,00 is toegezegd. Hij informeert naar de status hiervan. 
 
De voorzitter constateert dat het college hier schriftelijk op terug zal komen. 
 
Het overzicht wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

7.   Hamerstukken 
 

7.1 Bestemmingsplan Zanderij Tjebbes (Limieten)  
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

7.2 Onderzoek rekenkamercommissie quickscan jeugdzorg 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Hoelscher 
 

5.1 Beantwoording door het college op de raadsvragen door PvdA, GroenLinks en 
ChristenUnie over vluchtelingenkinderen 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt de reactie van het college zeer teleurstellend. Bij voldoende 
maatschappelijke druk zal de regering wellicht haar besluit willen heroverwegen en een aantal 
minderjarigen zonder ouders willen opnemen. Inmiddels hebben 87 gemeenten deze oproep 
gedaan en heeft een aantal oud-politici deze oproep ondersteund. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is ook zeer teleurgesteld over het feit dat het college de 
ogen sluit voor dit menselijk drama. Er is sprake van acute menselijke nood waarbij het gaat om 
kwetsbare alleenstaande kinderen. Het feit dat het onderwerp landelijk aandacht krijgt, betekent 
niet dat de gemeente haar stem niet hoeft te laten horen. Mevrouw Van den Berge roept op om 
als gemeente verantwoordelijkheid te nemen en een noodkreet te laten horen. 



 

 

 
  
Datum: 28-5-2020      Blad: 6 

 

 

 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij voorgaande sprekers wat betreft de oproep. Een 
argument is wellicht dat Huizen moeite heeft om jongeren te huisvesten, maar de vraag is of er 
niet creatief gekeken kan worden naar herhuisvesting binnen bijvoorbeeld Borgstede. Gezien de 
beantwoording van het college dient de ChristenUnie mede namens GroenLinks een motie in (M3) 
inzake oproep opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen. Na het voorlezen van de motie vult hij 
aan dat Provinciale Staten in Noord-Holland in maart een motie over dit onderwerp heeft 
aangenomen en hiermee opdracht heeft gegeven aan de Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland om gemeenten in de provincie in huisvesting voor deze kinderen te ondersteunen. De 
ChristenUnie verzoekt om de motie in stemming te brengen bij de afhandeling van dit agendapunt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de indieners van de motie ook met de 
vertegenwoordigers van de fracties in de Tweede Kamer hebben overlegd. Zij meent dat dit niet 
om een gemeentelijke taak gaat. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft geen contact opgenomen, maar hij weet dat de ChristenUnie 
in de Tweede Kamer positief tegenover dit voorstel staat. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft ook geen direct contact opgenomen, maar het landelijk PvdA-
standpunt over deze kwestie is duidelijk. PvdA Huizen steunt de motie van GroenLinks en de 
ChristenUnie. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zegt dat GroenLinks dit voorstel landelijk steunt. Met een 
aantal anderen heeft zojuist een stil protest plaatsgevonden om een oproep te doen. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat het college niet heeft gesteld dat de regering haar 
verantwoordelijkheid zou nemen, maar erop heeft gewezen dat het een verantwoordelijkheid is 
van de regering. Deze heeft aangegeven niet bereid te zijn om kinderen naar Nederland te halen. 
De gemeente Hilversum is bereid om 2 tot 5 jongeren op te nemen. Huizen heeft de laatste jaren 
al 30 jongeren opgevangen en dit gebeurt nog steeds, maar het is niet aan de gemeente om te 
bepalen of deze jongeren naar Nederland komen. Op het moment dat het kabinet de gemeente 
verzoekt om alleenstaande asielzoekers op te vangen, zal Huizen hier heel serieus naar kijken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) erkent dat Huizen al geruime tijd minderjarige asielzoekers heeft 
opgevangen. De motie roept dan ook niet per se op om als Huizen jongeren te gaan opvangen, 
maar om een signaal van de gemeente af te geven. 
 

17. Motie (M3) over “Oproep opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen” 
ChristenUnie en GroenLinks 
De motie bevat de volgende opdracht aan het college: 
 - onze bezorgdheid over te brengen aan de regering en de Tweede Kamer m.b.t. alleenstaande 
vluchtelingenkinderen uit Griekenland 
 - het kabinet op te roepen zich bereid te verklaren het hiervoor genoemde deel van de groep 
kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen en voor verantwoorde 
opvang en begeleiding zorg te dragen. 
 
De heer Rebel (CDA) legt een stemverklaring af. De vraag om kinderen op te nemen is een 
afweging waarin primair wordt geappelleerd aan de kernwaarde barmhartigheid. Huizen mag zich 
gelukkig prijzen met het feit dat vrijwilligers zich inzetten om statushouders wegwijs te maken in 
de samenleving. Bij de vluchtelingenproblematiek spelen naast barmhartigheid ook aspecten als 
draagvlak in de samenleving, huisvesting en financiën. Deze aspecten zijn niet altijd bekend op 
het moment dat een afweging gemaakt moet worden. De CDA-fractie is van mening dat de 
verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers primair bij het Rijk ligt. Daarnaast wordt het 
standpunt van het college gedeeld dat Huizen haar verantwoordelijkheid de afgelopen jaren ten 
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volle heeft genomen. De zorgen in de motie worden gedeeld door het CDA, maar het CDA zal de 
motie niet steunen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) noemt het een schrijnende situatie, maar ook zij is van mening dat deze 
afweging in de Den Haag moet worden gemaakt. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de twee voorgaande sprekers. 
 
De heer Bource (SGP) ziet dat het menselijk leed groot is, maar meent ook dat het om een 
verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer gaat. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Op persoonlijke titel zal zij 
echter voor de motie stemmen. 
 
Wethouder Hoelscher geeft, voordat tot stemming wordt overgegaan, een reactie op de motie. Het 
college gaat in een groot deel van de overwegingen mee, maar stelt ook dat het een persoonlijke 
afweging is die raadsleden zelf moeten maken. 
 
Na een hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen met 17 stemmen tegen en 10 voor. 
Tegen de motie stemden: mevrouw Rebel, de heren Driessen, Rebel, Schröder, Woudsma en 
Lekkerkerker, mevrouw Prins, de heer Meijerman, mevrouw Van Deutekom, de heren Holtslag, 
Van Klink, Bartlema en De Bruijn, mevrouw Van der Kleij en de heren Bource, Koning en 
Ribberink. Voor de motie stemden: mevrouw Van Werven, mevrouw Van den Berge, mevrouw 
Leeuwin, de heer Van der Pas, mevrouw Lemmens, mevrouw Rienstra, de heer Doorn, de heer 
Schaap, mevrouw Terlouw en de heer Gencer. 
 

5.4  Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw F. van der Kleij 
       (Leefbaar Huizen )over toename huiselijk geweld 

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) constateert dat er een groep kinderen is waarover 
zorgen zijn, maar van wie de gezinnen nog niet in de hulpverlening zitten. Zij vraagt zich af of bij 
kinderopvang en op scholen zelf initiatief wordt genomen naar gezinnen toe om kinderen actief uit 
te nodigen en noodopvang te bieden. Daarnaast zijn er signalen bekend van gezinsbeschermers 
dat ook wanneer er sprake is van hulp in het gedwongen, hulpverleners moeite hebben om 
noodopvang voor elkaar te krijgen bij scholen. De wethouder wordt verzocht om uit te zoeken of 
deze informatie correct is en wil aansturen op verbetering. 
 
Wethouder Hoelscher erkent het probleem dat in de coronatijd nog is toegenomen vanwege 
situaties die zich binnen vier muren afspelen. Er is gekozen voor een actieve benadering, vooral 
via Jeugd en Gezin. Vanzelfsprekend wordt opvang ook actief aangeboden wanneer er signalen 
zijn vanuit scholen, kinderopvang en via andere kanalen. De informatie van mevrouw Van der Kleij 
is nieuw voor de wethouder. Hij verzoekt haar om telefonisch contact met hem op te nemen, zodat 
hij er gelijk achteraan kan gaan. 

 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Rebel 

 
5.3 Beantwoording door het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA) 
      over inzet verenigingen inzameling oud papier 

De heer Rebel (CDA) dankt de wethouder voor de beantwoording. 
 

10. Regionale begrotingswijziging project Ketensamenwerking en bundeling energiediensten 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft naar aanleiding van vragen over het subsidiedeel van de 
provincie contact opgenomen met de provincie. Het is duidelijk geworden dat als de toegekende 
subsidie niet geheel wordt gebruikt, de subsidie in het volgende jaar wordt gekort met het 
ongebruikte deel. Is de wethouder hiervan op de hoogte? 
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De heer Meijerman (VVD) heeft het onderwerp mee teruggenomen naar de fractie, omdat er 
eigenlijk geen apart aanjaagbedrijf nodig zou moeten zijn, omdat een goede propositie met 
betrekking tot verduurzaming in principe overgelaten moet worden aan de marktwerking. 
Tegelijkertijd is verduurzaming een positief veelomvattend project waarvoor nog veel uitgevonden 
dient te worden en waarbij een eenmalig steuntje in de rug nuttig kan zijn. De kanttekening van de 
VVD is dat het energiedienstenbedrijf echte keuzes aan klanten biedt en ze niet op kosten jaagt 
om doelstellingen te behalen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf jaarlijks een begroting en een 
jaarverslag maakt. De vraag voor de wethouder is of de regio bereid is om deze stukken aan te 
bieden aan de gemeenteraden zodat de controlerende taak en kaderstellende rol gewaarborgd 
blijft. 
 
De heer Schröder (D66) sluit zich wat betreft de jaarstukken aan bij voorgaande sprekers. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het nog altijd een moeilijke afweging. Zijn primaire vraag is of 
er controle wordt uitgevoerd op de output. 
 
De heer Bource (SGP) is tevreden over de beantwoording van de technische vragen van de SGP. 
Cofinanciering in de vorm van regionale bundeling levert duidelijk meerwaarde op. Hij sluit zich 
wel aan bij de vragen over transparantie en verantwoording. De SGP ondersteunt het voorstel. 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat het verzoek om een bijdrage voor alle regiogemeenten geldt en 
dat dit aandeel wordt verdubbeld door een subsidie van de provincie Noord-Holland. De 
wethouder is van de voorwaarden van de beschikking op de hoogte. 
Het energiedienstenbedrijf zou na drie jaar zelfstandig moeten zijn zonder verdere financiële steun 
vanuit de overheid. Waarschijnlijk zal er een stichting worden opgericht en zolang deze geld 
ontvangt, zal zeker een jaarverslag en een begroting wordt gevraagd. Deze kan ter kennisname 
worden aangeboden aan de raad. Als na drie jaar de financiële betrokkenheid van Huizen afloopt, 
is dit niet meer aan de orde. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

16. Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over “Stop financiering biomassacentrales 
      door  BNG” 

De heer Koning (Leefbaar Huizen) licht de motie M2 toe. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het een fantastische motie, maar zij wijst er wel op dat de 
eerste opdracht om alle financiering stop te zetten onmogelijk is. GroenLinks stelt een amendering 
voor: “zich via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich er sterk voor te maken dat de 
BNG geen nieuwe leningen verstrekt ter financiering van biomassacentrales”. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is akkoord met deze wijziging. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kan er ook mee instemmen. 
 
De heer Schröder (D66) stelt dat D66 niet zal instemmen met de motie, omdat de BNG weet dat 
biomassa niet altijd duurzaam is. Daarom geldt het criterium dat alleen betrouwbare centrales 
gebruik mogen maken van leveranciers zoals gemeente en Staatsbosbeheer. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het terecht dat er aandacht wordt gevraagd voor de duurzaamheid 
van biomassa, maar hij sluit zich aan bij voorgaande spreker mede op basis van de uitleg van de 
wethouder in de commissie. Daarnaast is Huizen slechts een kleine aandeelhouder. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat hoewel Huizen misschien niet de grootste 
speler is, het wel belangrijk is om een signaal af te geven. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) beaamt dit. De bijdrage van de heer Schröder verbaast hem, omdat 
hij de betrouwbaarheid van de gebruikers voor de veiligheid van de biomassacentrale zelf laat 
gaan. De motie beoogt dat de BNG geen nieuwe biomassacentrales meer financiert. 
 
De heer Schröder (D66) meent dat biomassacentrales op dit moment nog steeds nodig zijn om de 
duurzame transitie te realiseren. Zolang ze onderdeel zijn van de landelijke strategie voor een 
duurzame wereld zal hij er niet tegen zijn. 
 
De heer Meijerman (VVD) verzoekt om een korte schorsing om met de fractie te overleggen. 
 
De voorzitter zal de schorsing inlassen nadat iedereen, inclusief de wethouder een reactie heeft 
gegeven. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA de motie met een aanpassing vanuit GroenLinks prima 
vindt. Voor een definitieve conclusie wacht hij de reactie van de wethouder af. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of kan worden gespecificeerd waarop in de motie wordt gedoeld bij 
biomassa. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) zegt dat het in principe om alle biomassacentrales gaat, met 
name om die centrales waar ook nog hout bij wordt gestookt. Uit onderzoeken blijkt dat 
biomassacentrales een veel te hoge kooldioxide-uitstoot hebben. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat biomassa inderdaad een breed begrip is en het grootste 
pijnpunt zit in het hout en de indieners zouden bereid zijn om de motie hierop toe te spitsen. 
 
De heer Rebel (CDA) zal dit in de schorsing met zijn fractie bespreken. 
 
De heer Bource (SGP) stelt een amendering van houtverbranding voor waarbij het duidelijk is dat 
het niet om biomassavergisting gaat. 
 
Wethouder Rebel erkent dat de kern van de discussie de soort biomassacentrale is. Hij zou 
eigenlijk nog meer detaillering willen toevoegen dan alleen hout, namelijk de niet-duurzame 
houtsoorten. Als dit in de motie wordt aangegeven, dan heeft het college geen moeite met de 
motie. Eerder is met veel andere gemeenten binnen de MRA het kabinet opgeroepen om hier zeer 
terughoudend mee om te gaan. Via de “Algemene Vergadering van Aandeelhouders” zou lastig 
kunnen worden, omdat de eerstvolgende vergadering waarschijnlijk pas in april 2021 plaatsvindt 
bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. Daarnaast vraagt de wethouder zich af of het college 
alle overige aandeelhouders kan achterhalen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of de wethouder ideeën heeft om de biomassacentrales 
verder onder de aandacht te brengen. 
 
Wethouder Rebel denkt dat een groot aantal gemeenten aandeelhouder is. 
 
De voorzitter schorst de vergadering kort voor beraad. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) licht toe dat het dictum is gewijzigd en de opdracht aan het college 
is om: 
- zich er sterk voor te maken dat de BNG stopt met het verstrekken van leningen ten behoeve van 
biomassacentrales op basis van houtstook; 
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- het standpunt van de gemeente per brief kenbaar te maken aan het bestuur van de BNG; 
- de motie kenbaar te maken aan alle andere Nederlandse gemeenten. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt of het alle houtgestookte biomassacentrales betreft en of er geen 
onderscheid wordt gemaakt met resthout. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) wijst erop dat dit al in het jaarverslag van BNG wordt genoemd 
waardoor de motie onnodig zou zijn. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt dat de BNG alleen centrales gaat financieren waar verantwoord hout 
wordt gebruikt en deze motie pleit voor helemaal geen hout. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) zegt dat er überhaupt geen hout gebruikt moet worden, omdat 
hiermee het CO2-gehalte zal blijven stijgen. 
 
Wethouder Rebel heeft er moeite mee dat het voor alle houtgestookte centrales geldt en dat geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen duurzaam en niet-duurzaam. Op grond hiervan heeft het 
college geen behoefte aan de motie. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat het voor het CO2-gehalte niet uitmaakt welk 
hout wordt gebruikt. 
 
Wethouder Rebel erkent dat er altijd uitstoot zal zijn, maar op dit moment is het nog niet mogelijk 
om in de behoefte te voorzien zonder biomassacentrales. 
 
De heer Schröder (D66) vindt dat de BNG wel financier moet blijven van houtgestookte 
biomassacentrales, omdat hiermee kan worden afgedwongen dat duurzame bronnen worden 
gebruikt. 
 
De heer Rebel (CDA) zal tegen de motie stemmen. Biomassa is weliswaar geen duurzame 
energie, maar het is wel een tijdelijke voorziening op weg naar meer CO2 vrije voorzieningen en 
BNG investeert in verantwoord hout. 
 
De heer Meijerman (VVD) zegt dat de VVD tegen zal stemmen nu er geen onderscheid in 
duurzaam en niet duurzaam hout wordt gemaakt. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Gencer (PvdA) stemt ook vanwege het gebrek aan onderscheid tegen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich hierbij aan. 
 
Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over “Stop financiering biomassacentrales door 
BNG” Leefbaar Huizen en ChristenUnie 
 
Overwegende dat: 
 
- op bladzijde 45 van het jaarverslag in een paragraaf over “Biomassacentrales” vermeld wordt 

dat de BNG in 2019 enkele biomassacentrales heeft gefinancierd; 
- de BNG de ontwikkelingen aangaande biomassacentrales kritisch volgt wat blijkt uit de 

volgende passage in die paragraaf: “De bouw van nog meer biomassacentrales in de 
toekomst is gepland, maar inmiddels is er discussie ontstaan over hoe duurzaam biomassa nu 
eigenlijk is. Voornaamste vraag hierbij is of er in de toekomst voldoende biomassa op 
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duurzame wijze kan worden geproduceerd zonder ongewenste effecten op klimaat, 
biodiversiteit of voedselvoorziening’; 

- uit de betreffende paragraaf ook naar voren komt dat, zolang er geen breed gedragen 
duurzaamheidscriteria zijn voor biomassa waarmee zekerheid ontstaat over de duurzaamheid 
van biomassa als grondstof en waarmee negatieve effecten worden voorkomen, de BNG 
doorgaat met de financiering van biomassacentrales; 

- Verbranden van biomassa op midden lange termijn niet “klimaatneutraal” is; 
- het verbranden van biomassa in biomassacentrales door de uitstoot van fijnstof, NOx etc tot 

gezondheids- en milieubezwaren leidt; 
- om bovenstaande redenen onder anderen bij het Longfonds en de milieubewegingen grote 

bedenkingen zijn bij het opwekken van energie in biomassacentrales; 
- biomassacentrales niet meetellen in de opbrengst van de Regionale Energie Strategie (RES);  
- gelet op het voorgaande wenselijk is dat de BNG de financiering van biomassacentrales stopt; 
 
draagt het college op om: 
 
- zich er sterk voor te maken dat de BNG stopt met het verstrekken van leningen ten behoeve van 
biomassacentrales op basis van houtstook; 
- het standpunt van de gemeente per brief kenbaar te maken aan het bestuur van de BNG; 
- de motie kenbaar te maken aan alle andere Nederlandse gemeenten 
 
Na hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen met 16 stemmen tegen en 10 voor (mevrouw 
Prins was bij de stemming afwezig). Tegen de motie stemden: mevrouw Rebel, de heren 
Driessen, Schröder en Rebel, mevrouw Van Werven, de heren Woudsma en Lekkerkerker, 
mevrouw Leeuwin, de heren Gencer, Van der Pas en Meijerman, mevrouw Van Deutekom, 
de heren Ribberink, Bartlema, Bource en Schaap. Voor de motie stemden: mevrouw Terlouw, 
de heer Doorn, mevrouw Van der Kleij, de heren De Bruijn, Holtslag, Van Klink en Koning, 
mevrouw Lemmens, mevrouw Rienstra, mevrouw Van den Berge. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Boom 
 

5.5 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge 
      (GroenLinks) over niet openstellen zwembad Sijsjesberg 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zegt dat GroenLinks met verbazing heeft kennisgenomen 
van de reactie van het college op 18 mei jl. om te besluiten om het zwembad niet open te stellen. 
Hierop heeft de fractie vragen gesteld die het college heeft beantwoord en hiermee heeft laten 
weten te volharden in het besluit om het zwembad niet open te stellen. GroenLinks is verbijsterd 
over het gebrek aan creativiteit, daadkracht en wilskracht om het zwembad beperkt open te 
stellen. GroenLinks heeft veel steunbetuigingen ontvangen voor de gestelde vragen. De petitie 
voor beperkte opening van het zwembad is door meer dan 1100 mensen ondertekend. Het is 
duidelijk dat het zwembad niet op dezelfde wijze als vorig jaar kan worden opengesteld, maar er 
kunnen wel mogelijkheden worden gecreëerd om banen te zwemmen en de trainingen van 
verenigingen doorgang te laten vinden. Dit is voor veel mensen belangrijk, waaronder ouderen en 
mensen die slecht ter been zijn. Jongeren zouden gebruik kunnen maken van het ondiepe bad. Er 
zijn veel voorbeelden van openluchtzwembaden die wel zijn opengesteld. Heeft het college 
hiernaar gekeken? In de beantwoording stelt het college dat inwoners gebruik kunnen maken van 
de Meent, maar het is moeilijk uit te leggen dat dit zwembad dat veel kleiner is en ontoereikende 
ventilatie heeft, wel is opengesteld. De verenigingen zouden hier minder dan een derde van hun 
leden kunnen laten zwemmen en ook de baantjeszwemmers kunnen niet worden geherbergd. 
GroenLinks betreurt het dat het financiële aspect een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit 
om het bad niet open te stellen. Maar als het tekort aan financiën een reden is om het zwembad 
niet open te stellen voor banenzwemmers, waarom is er dan niet nagedacht over aangepaste 
tarieven? GroenLinks is ervan overtuigd dat zwemmers een hoger tarief geen probleem vinden 
om weer te kunnen zwemmen. Een derde vraag is welke deskundigen advies hebben gegeven 
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over de opening van het zwembad. Het college heeft gesteld dat openstelling alleen mogelijk is 
als de anderhalve meter in de buitenruimte en in het zwembad wordt versoepeld. Dit betekent dat 
bij de handhaving van de anderhalve meter het zwembad niet open kan en het is niet ondenkbaar 
dat deze afstand ook volgend jaar nog wordt gehandhaafd. Betekent dit dat het zwembad ook in 
2021 gesloten blijft? Heeft het college nagedacht over de consequenties van sluiting met 
betrekking tot toename van drukte op andere plaatsen zoals strandjes? 
Mede namens Dorpsbelangen Huizen en de SGP wordt een motie ingediend waarin het college 
wordt verzocht om het besluit inzake het zwembad te heroverwegen en dit tenminste open te 
stellen voor banenzwemmen en trainingen en te onderzoeken hoe het zwembad opengesteld kan 
worden voor jongeren tot en met 12 jaar. Mevrouw Van den Berge stelt voor om deze motie bij dit 
agendapunt te behandelen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) meent dat de wethouder niet kan worden opgedragen om zich niet aan de 
RIVM-richtlijnen te houden. Wel heeft zij begrepen dat de wethouder zijn uiterste best gaat doen 
om bij kleine versoepelingen van de richtlijnen het zwembad gedurende schoolvakanties te 
openen. De actie van GroenLinks in Coronatijd wordt als populistisch gezien en het bevreemdt de 
VVD dat deze fractie niet eens het antwoord van de wethouder afwacht, maar voorafgaand 
daaraan een motie indient. De VVD heeft hier geen behoefte aan. 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat heel veel zwembaden in Nederland wel open zijn. De 
openlucht is een heel andere situatie dan binnen, maar de buitenbaden houden zich gewoon aan 
de RIVM-richtlijnen. Aanvullend vraagt hij de wethouder om te concretiseren wat hij bedoelt met 
“recreatie in de Sijsjesberg zo spoedig mogelijk weer mogelijk te maken”. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is het met GroenLinks eens dat het heel vervelend is dat het 
zwembad niet kan worden geopend, maar op basis van het antwoord van de wethouder gaat zij er 
wel vanuit dat het college alles heeft geprobeerd om het zwembad open te stellen. Uit de laatste 
mededeling van de wethouder blijkt dat hij alles op alles zet om dit te blijven proberen, zeker met 
het oog op de jeugd die straks vakantie krijgt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) noemt de Sijsjesberg een heel belangrijke voorziening 
van Huizen. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat er geen banen gezwommen kunnen worden en dat 
jongeren hier niet mogen zwemmen. Een keus tussen de Meent, een binnenbad en de 
Sijsjesberg, zou niet moeilijk moeten zijn, maar toch is de Meent open. Heeft het college enige 
invloed gehad op de openstelling van de Meent? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie onderschrijft dat het zwembad eigenlijk 
opengesteld moet worden, gezien de voorbeelden in andere gemeenten. De combinatie van jeugd 
en banenzwemmen kan hierbij lastig zijn, maar uiteindelijk moet dit wel mogelijk zijn. Als het 
college ervoor kiest om het dicht te houden, betekent dit in feite dat dit besluit voor het hele 
seizoen geldt. Ook de ChristenUnie pleit voor een beperkte openstelling waarmee ruimte wordt 
gecreëerd om mee te bewegen met de richtlijnen vanuit het Rijk. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) maakt een vergelijking met de sportscholen die 
toch vanaf 1 juli a.s. weer open mogen, twee maanden eerder dan eerder was bepaald. Dit betreft 
sportscholen waar de activiteiten zich binnen afspelen. De Sijsjesberg is een open setting en 
daarnaast blijkt dat de jeugd tot en met 12 jaar niet coronagevoelig is. Het zou daarom geen 
probleem moeten zijn om jongeren toe te laten in een zwembad. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) betreurt het ook dat het zwembad niet open is, maar hij heeft ook 
oog voor de lastige beslissing van het college. Het gaat echter niet alleen om de gasten, maar ook 
om het toezicht en al met al is het een complexe materie. Er is begrip voor de keuze van de 
wethouder, maar het college wordt ook opgeroepen om te kijken naar hoe andere gemeenten met 



 

 

 
  
Datum: 28-5-2020      Blad: 13 

 

 

hun zwembaden omgaan. Op dit moment begrijpt de PvdA dat er nog teveel risico’s zijn met 
betrekking tot opening van het zwembad. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt dat ook het CDA liever ziet dat het zwembad open gaat, maar het is 
uiteindelijk een bevoegdheid van het college om een keuze te maken. Deze keuze is lastig, omdat 
dit scenario zich niet eerder heeft voorgedaan. Verschillende gemeenten geven een andere 
interpretatie aan de richtlijnen, maar de heer Rebel meent dat GroenLinks erg grote woorden 
gebruikt. Het CDA geeft ook als tip mee om naar andere zwembaden te kijken en wellicht biedt dit 
mogelijkheden voor de jeugd in de schoolvakantie. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) wacht het antwoord van de wethouder af voor hij zijn oordeel 
over de motie geeft en verzoekt om na deze reactie om een korte schorsing. 
 
College 
 
Wethouder Boom zegt dat er wekenlang is gezocht naar een manier om de Sijsjesberg open te 
kunnen stellen. Er is zowel met interne als met externe partijen gesproken, waaronder collega’s uit 
andere gemeenten. De behoefte om zo spoedig mogelijk te voorzien in recreatie binnen de 
geldende regels wordt door iedereen gedeeld waarbij tegelijkertijd de gezondheid van iedereen in 
acht moet worden genomen. Besturen in een tijd als deze vereist soms het beperken van eigen 
keuzevrijheden en het nemen van negatieve beslissingen. Op het moment dat de maatregel voor 
de Sijsjesberg werd afgekondigd, was de stand van zaken niet gelijk aan de huidige. Vandaag is 
bekend geworden dat voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar uitzonderingen worden gemaakt op 
het gebied van sport. De Sijsjesberg nog steeds niet open te stellen, is gebaseerd op de 
voorschriften van de RIVM, het protocol veilig zwemmen en de inschatting van medewerkers of 
een en ander veilig kon gebeuren. Een voorbeeld is dat jonge kinderen die zonder ouders kunnen 
gaan zwemmen, maar waarvoor een grote hoeveelheid badmeesters nodig is. Een ander 
voorbeeld is dat bij banenzwemmen er een baan tussen de zwemmers leeg moet blijven en 
mensen elkaar niet mogen inhalen. Er gekeken naar de mogelijkheden in een andere setting. In 
de Meent, een afgesloten locatie, kunnen mensen niet uitwaaieren. Aan de ene kant kunnen 
mensen erin, aan de andere kant kunnen ze eruit. Verenigingen kunnen worden 
geaccommodeerd. De Sijsjesberg moet zo spoedig mogelijk open voor kinderen die wekenlang 
binnen hebben gezeten, maar voor het grote aantal dat hier behoefte aan heeft, is geen 
mogelijkheid in de Sijsjesberg. Met pijn in het hart heeft het college moeten besluiten dat de 
Sijsjesberg niet opengesteld kan worden op dit moment. 
Het sluiten van de Sijsjesberg heeft helemaal niets met financiën te maken. Er moet altijd geld bij 
het zwembad en dit is gezien de belangrijke voorziening geen probleem. De beslissing heeft 
alleen te maken met het feit dat de openstelling niet op een veilige manier mogelijk is. Het is nog 
niet bekend wat de verruimingsmogelijkheden voor kinderen van 12 tot 18 jaar betekenen voor het 
protocol veilig zwemmen. Uiteindelijk is het besluit ook voorgelegd aan de directeur publieke 
gezondheid voor de regio. Deze heeft vorige week laten weten dat het verstandig zou zijn om de 
Sijsjesberg gesloten te houden en dit is aan de raad meegedeeld. Met alle betrokken 
medewerkers en externe partijen blijft gezocht worden naar mogelijkheden om het zwembad zo 
spoedig mogelijk voor recreatief gebruik te openen voor de kinderen. Op het moment dat er een 
kans is, zal de Sijsjesberg getrapt worden geopend. Dit zal echter alleen gebeuren als het 
gemeentebestuur kan instaan voor handhaving van landelijk afgekondigde maatregelen. Er is 
contact met Amsterdam waar proeven lopen met reserveringssystemen. Met Optisport wordt 
gekeken naar hoe de maatregelen werken. 
 
De voorzitter constateert dat iedereen graag ziet dat de Sijsjesberg weer open gaat en dit veilig en 
verantwoord moet. De wethouder heeft aangegeven constant te kijken naar kansen om 
openstelling te realiseren. Dit hangt af van de versoepeling van de maatregelen. 
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Wethouder Boom vult aan dat er ook gezocht blijft worden naar creatieve oplossingen in de 
huidige situatie. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) verzoekt om een schorsing. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Van den Berge. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt de wethouder voor de beantwoording. Zij wijst erop 
dat zwembaden volgens de landelijke richtlijnen gewoon open mogen. Zij is blij dat de wethouder 
zijn uiterste best doet, maar wat moet er veranderen om openstelling te realiseren? Ook heeft zij 
nog geen antwoord op de vraag waarom de Meent wel open mag als veiligheid zo belangrijk is. Zij 
meent dat communicatie essentieel is en geeft als voorbeeld hoe bij tennis wordt omgegaan met 
de richtlijnen. Met een goede communicatie weten mensen precies waar ze aan toe zijn. Mevrouw 
Van den Berge heeft gevraagd welke consequenties de sluiting van de Sijsjesberg zal hebben op 
andere plaatsen zoals de strandjes. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft mevrouw Van den Berge een vergelijking horen maken 
met tennis waar de maatregelen en de communicatie zeer goed werken, maar gezien de 
hoeveelheid mensen vindt hij dat de vergelijking niet helemaal op gaat. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) noemt blokken van anderhalf uur waarin een uur kan 
worden gezwommen en een half uur kan worden gebruikt om in en uit te gaan. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat de Meent een commerciële voorziening is en zij 
vraagt of boa’s de anderhalve meter controleren. 
 
De heer Bource (SGP) denkt dat het goed zou zijn geweest als de wethouder vanaf het begin had 
gezegd dat het zwembad zo spoedig mogelijk open zou moeten. Het feit dat de wethouder 
duidelijk maakt dat steeds wordt gekeken naar mogelijkheden en naar voorbeelden in andere 
gemeenten vindt de heer Bource een grote toegevoegde waarde. Voor hem neemt dit veel van de 
angel weg, omdat dit een proactieve benadering is. Zijn advies is om te communiceren vanuit de 
gedachte wat wel mogelijk is in plaats van te focussen op wat niet mogelijk is. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) blijft zich erover verbazen dat het advies van Huizen tot stand is 
gekomen op basis van allerlei deskundigen, maar dat in andere gemeenten in de regio wel 
mogelijkheden zijn. Aanvullend vraagt hij of de wethouder een deadline heeft tot wanneer het 
zwembad dit seizoen nog opengesteld kan worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) dankt voor de uitgebreide beantwoording. Zij vraagt of de bijdrage van de 
heer Bource betekent dat hij de steun aan de motie intrekt. Aan mevrouw Van den Berge vraagt 
zij of de motie gehandhaafd wordt. Zij pleit er overigens wel voor om als Huizen creatief te zijn en 
vraagt of er een draaiboek ligt om het zwembad indien mogelijk onmiddellijk te kunnen openen. 
 
De heer Bource (SGP) heeft zijn opmerkingen gemaakt als steun in de rug van de wethouder om 
het zwembad zo spoedig mogelijk te openen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft er vertrouwen in dat de wethouder zich er 
voor gaat inspannen om het zwembad zo spoedig mogelijk te openen. Is het mogelijk om het 
zwembad dit seizoen langer open te houden? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat niemand is ingegaan op de brief die is 
ontvangen. 



 

 

 
  
Datum: 28-5-2020      Blad: 15 

 

 

 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) handhaaft de motie. Zij benadrukt nogmaals de 
gezondheidseffecten van bewegen. Er is een brief uitgegaan naar abonnementhouders dat de 
Sijsjesberg de hele zomer gesloten is en zij vraagt zich af waarom dit is gecommuniceerd als er 
steeds wordt gekeken naar mogelijkheden om het zwembad alsnog open te stellen. 
 
College 
 
Wethouder Boom kan niet voorspellen wanneer het zwembad open kan en dit kan niemand. Hij 
deelt het belang van de gezondheidseffecten van bewegen. Mevrouw Van den Berge heeft hierbij 
met name de ouderen genoemd, maar dit is juist de groep die zo veel mogelijk beschermd wordt 
op dit moment. Zodra zich een mogelijkheid voordoet om het recreatiebad weer te openen, zal dit 
zeker gebeuren. De regels zullen strikt worden gehandhaafd, maar tegelijkertijd wordt gezocht 
naar mogelijkheden. Het gaat om een complex probleem dat niet even snel wordt opgelost door 
blokken in te plannen op alle momenten op een dag en dat hiermee tegelijkertijd de strandjes 
worden ontlast. De wethouder vindt het niet eerlijk om valse verwachtingen wil wekken. 
De boa’s controleren of het dorp zich aan de regelgeving houdt en ook bij de Meent wordt 
regelmatig gekeken of de regels worden nageleefd. 
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Bource erkent hij dat hij er niet vanuit had moeten 
gaan dat het voor iedereen duidelijk was dat het college moeite had met het te nemen besluit. 
De Sijsjesberg wordt na dit seizoen verbouwd en de wethouder weet niet of het zwembad langer 
open kan blijven, maar noemt dit wel een goede suggestie. 
In de brief aan abonnementhouders staat dat er nog geen tarieven voor de abonnementen en 
kaartjes zijn vastgesteld. 
Voor de Meent kon een protocol worden gemaakt waarbij op de juiste wijze de juist groep kon 
worden bediend. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of dit systeem niet ook bij de Sijsjesberg kan 
worden toegepast. 
 
Wethouder Boom betwijfelt of het rekenvoorbeeld van mevrouw Van den Berge over de blokken 
daadwerkelijk is nagerekend. Hij is er in ieder geval niet van op de hoogte. 
Het betreft hier een ideaalmodel en in de gesprekken van de afgelopen tijd met alle betrokkenen 
is een totaal ander model naar voren gekomen. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) begrijpt dat veel nog niet bekend is, maar veel is dat ook 
wel. Het is bekend dat zwembaden open mogen en het is ook een feit dat meer dan duizend 
mensen een handtekening hebben gezet. Dit is de reden dat zij de motie toch graag in stemming 
wil brengen. 
 

18.  Motie (M4) over “Openstelling zwembad Sijsjesberg” 
GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen en SGP 
De motie bevat het volgende verzoek aan het college: 
- het besluit zwembad Sijsjesberg voorlopig gesloten te houden te heroverwegen en het zwembad  
tenminste open te stellen voor banen zwemmen en zwemtrainingen; 
- te onderzoeken of ook openstelling van het zwembad voor jongeren tot en met 12 jaar mogelijk 
is. 
 
Na een hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen met 20 stemmen tegen en 7 voor. Tegen 
de motie stemden: mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag, Bartlema, Van Klink, Ribberink 
en Rebel, mevrouw Van Deutekom, de heren Woudsma en Van der Pas, mevrouw Leeuwin, de 
heer Gencer, mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker, Schröder, De Bruijn, mevrouw Van 
der Kleij, de heren Koning en Doorn en mevrouw Terlouw. Voor de motie stemden: de heren 
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Bource en Schaap, mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens, mevrouw Van den Berge, mevrouw 
Rebel en de heer Driessen. 
 

15. Motie (M1) over “De Sijsjesberg toekomstbestendig” 
      SGP, ChristenUnie, Fractie Transparant Huizen 

De heer Bource (SGP) zoekt in de motie naar een evenwicht tussen de bezoekersaantallen, de 
veiligheid, de waterkwaliteit en de vervoersbewegingen en benoemt de opdracht aan het college: 
- in samenhang met de aanstaande “renovatie /nieuwbouw van de entree” van zwembad De 
Sijsjesberg een plan te ontwikkelen waardoor de buurt ontlast kan worden, waarbij centraal staan: 
o bezoekersaantallen; 
o veiligheid; 
o waterkwaliteit; 
o vervoersbewegingen 
- bij de ingang van de parkeerplaats van het zwembad een bord te plaatsen met “Verboden 
toegang na zonsondergang en voor zonsopkomst” zodat handhavend kan worden opgetreden; 
- de uitkomsten van dit onderzoek, inclusief een raming van de met de maatregelen gemoeide 
kosten en een voorstel voor de dekking van de kosten waarvoor in de begroting geen dekking 
voorhanden is, voor te leggen aan de raad uiterlijk bij de Begrotingsraad 22 oktober 2020. 
 
De heer Rebel (CDA) is benieuwd hoe het college zal reageren op een nieuw plan waarmee 
kosten zijn gemoeid. 
 
Wethouder Boom constateert dat met de motie wordt gevraagd om een overzichtelijk 
(bedrijfs)plan voor een mooi zwembad dat in het kader van de nieuwbouw zal worden gemaakt. 
Wel heeft hij moeite met een paar opmerkingen uit de motie. 
De motie pleit voor het ontlasten van de buurt. Het is tien dagen per jaar erg druk en hierdoor 
wordt door sommigen overlast ervaren. Anderen hebben aangegeven dat boa’s en 
verkeersregelaars dit prima onder controle houden. Voor de wethouder dient een plan te voldoen 
aan de Sijsjesberg zo optimaal mogelijk in te zetten als maatschappelijk vastgoed waarbij onder 
andere rekening wordt gehouden met de aan- en afvoer van bezoekers en de beschikbare 
parkeergelegenheid. 
Als er maatregelen uit het plan naar voren komen die extra geld kosten, dan zal het college 
kenbaar maken dat hiervoor geen geld is. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat de motie oproept om slim en creatief na te denken over 
mogelijkheden door bijvoorbeeld te werken met een optimaal aantal bezoekers waardoor gebruik 
gemaakt kan worden van efficiencyvoordelen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vindt dat alles onderzocht mag worden en naar aanleiding van de uitkomst 
van een onderzoek kan worden bepaald wat hiermee gedaan wordt. 
 
De heer Rebel (CDA) leest in de overwegingen dat de verkeersregelaars veelal onvoldoende 
worden ingezet. Bij de wethouder geeft de heer Bource echter aan dat ze efficiënter ingezet 
moeten worden. 
 
De heer Bource (SGP) licht toe dat op het moment dat het zwembad een maximaal aantal 
bezoekers ontvangt, er veel toezichthouders, beveiligers en verkeersregelaars nodig zijn. Bij een 
optimaal aantal bezoekers kunnen deze aantallen veel lager zijn. Als het zwembad helemaal vol 
zit, loopt de waterkwaliteit eveneens terug. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert aan een vervoersplan van vorig jaar en vraagt 
zich af of dit probleem hierin genoemd is. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt wat wordt bedoeld met een onderzoek. 
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De heer Bource (SGP) wijst erop dat in de motie wordt gesproken over het ontwikkelen van een 
plan met een aantal uitgangspunten. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) hoort graag van de wethouder wat deze kan overnemen van de 
motie. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft begrepen dat de kwaliteit van het zwemwater zeer 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De door de heer Bource genoemde zaken vallen voor 
haar eigenlijk onder de normale bedrijfsvoering en dit zou zij graag aan het college overlaten. 
 
Wethouder Boom zegt dat er normen gelden voor de kwaliteit van het water. Op het moment dat 
er meer dan 4000 mensen in de Sijsjesberg aanwezig zijn, wordt op basis van de capaciteit van 
de machinerie besloten om geen nieuwe bezoekers toe te laten. Dit zal in de praktijk slechts 
enkele keren per jaar het geval zijn. 
De wethouder is niet van plan het aantal bezoekers beter te verdelen waardoor het minder druk 
wordt om de buurt te ontlasten. Wel wil hij met plezier de motie uitvoeren om in kaart te brengen 
wat de quick wins zijn. Er zal geen voorstel voor een dekking worden aangeleverd, omdat de raad 
hierover gaat. Als er kosten gemoeid zullen zijn met het plan, dan worden deze in kaart gebracht 
voor de raad. 
 
De heer Bource (SGP) begrijpt dat de wethouder moeite heeft met de formulering dat de buurt 
ontlast zou moeten worden. Dit zal hij indien gewenst kunnen verwijderen. 
 
De voorzitter constateert dat de wethouder een aantal toezeggingen heeft gedaan. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat als de opdracht uit de motie als toezegging wordt geformuleerd 
door de wethouder hij bereid is om de motie in te trekken. 
 
Wethouder Boom kan zich hierin vinden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is akkoord. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich hierbij aan. 
 

5.6 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw M. Leeuwin (PvdA) 
over steunmaatregelen sport en cultuur 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) dankt het college voor de beantwoording. De PvdA vindt dat de 
gemeente in eerste instantie voldoende heeft gedaan om sport- en cultuurorganisaties te 
informeren en te ondersteunen. Wel wordt gehoopt op een vervolg in de informatieverstrekking en 
op een coulante houding richting sport- en cultuurondernemers. 
De PvdA heeft naar aanleiding van de beantwoording zorgen over de positie van het Huizer 
Museum en de wethouder wordt gevraagd toe te zeggen dat hij de raad regelmatig zal informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot het museum en het onderzoek naar een mogelijke 
verplaatsing hiervan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft bij de ingekomen stukken aangegeven brief A5, brief van 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst over “Oproep , laat de jeugd weer 
buiten kunst maken”, bij dit agendapunt te betrekken. Zij verzoekt de wethouder te kijken naar 
mogelijkheden om toneelactiviteiten naar buiten te verplaatsen. 
 
Wethouder Boom zegt toe de raad regelmatig te informeren over de positie van het Huizer 
Museum. Alle organisaties die buiten aan de slag willen, worden geholpen met het opstellen van 
protocollen. 
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12. Ontwikkeling Silverdome 

De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat het bouwplan in een behoefte zal voorzien. Wel blijft de 
ChristenUnie de parkeergelegenheid als knelpunt zien. De lage eisen zijn wellicht te onderbouwen 
met de CROW-regels, maar in de Huizer situatie zijn deze niet realistisch. De afstand tot de 
bushalte is tien minuten lopen en voor een aantal mensen zal dit bezwaarlijk zijn. Door deze lage 
parkeernorm te hanteren, heeft de ontwikkelaar een stevig financieel voordeel. De ChristenUnie 
wenst een hogere parkeernorm. 
 
De heer Gencer (PvdA) is blij dat er 53 woningen komen waarvan 24 betaalbare huurwoningen 
voor jongeren. Qua parkeren is met twee soorten normen gerekend: 0,7 voor jonge mensen en 
1,4 voor de vrije sector. In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat er 
parkeermogelijkheden zijn in de buurt, zodat er geen parkeerprobleem lijkt te zijn. De PvdA stemt 
in met het voorstel. 
 
De heer Schröder (D66) stelt dat het voorliggende plan een mooie bijdrage zal leveren aan de 
sociale jongerenwoningenvoorraad in het Gooi. D66 zal instemmen met het voorstel, maar zelf zal 
hij tegenstemmen omdat hij wel wensen en bedenkingen heeft. Hij maakt zich zorgen over de 
gehanteerde parkeernorm, in combinatie met de drukte rond de weekenden in het gebied. Ook 
heeft de buurt zorgen geuit over mogelijke overlast door de sportvelden. Het parkeerterrein rond 
de Silverdome staat op de lijst van potentiële woningbouwlocaties. Het is zonde om deze 
postzegel nu in te vullen, terwijl het als geheel bebouwd zou kunnen worden. De Alliantie heeft 
naar mogelijke bebouwing op deze plek gekeken, maar moest aan criteria voldoen waar het 
huidige plan niet aan hoeft te voldoen. Het is daarom de vraag of dit plan het best haalbare is op 
deze locatie. Tot slot stoort het de heer Schröder dat de eigenaar die het pand heeft laten 
verloederen er nu met de winst vandoor gaat. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen instemt met het voorstel. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat het CDA na uitgebreide beantwoording door de 
wethouder in de commissie al heeft ingestemd met het raadsvoorstel. 
 
De heer Meijerman (VVD) zegt dat de VVD van harte instemt met het voorstel en het alleen 
betreurt dat de bouw pas volgend jaar start. Wel zou hij bij een volgend project graag een groter 
aandeel van minimaal middeldure woningen en ook een aantal in de hogere koop- en huursector 
zien. 
 
De heer Gencer (PvdA) wijst erop dat de woningvoorraad in het Gooi beperkt is en dat er een 
taakstelling van 1/3-1/3-1/3 ligt. Als hiervan wordt afgeweken, hoe wordt de woningvoorraad dan 
ingevuld? 
 
De heer Meijerman (VVD) zegt dat de 1/3 betaalbare huur met dit project wordt gehaald en 
volgens hem wordt het dan tijd om ook in andere segmenten te bouwen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat Dorpsbelangen Huizen in de 
commissie positief was over het voorstel. Parkeerproblemen ziet hij niet en Dorpsbelangen Huizen 
kan instemmen met het raadsvoorstel. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) brengt in herinnering dat de ChristenUnie destijds 
voorstander was van de Silverdome buiten het dorp te situeren. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) erkent dat de ChristenUnie en andere partijen de disco inderdaad 
niet in het dorp wilde en dat deze daarom op de huidige locatie terecht is gekomen en de 
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ontwikkelaar deze voor 1 euro heeft kunnen overnemen. Met het hanteren van de parkeernormen 
komt de ontwikkelaar hier bepaald niet slecht vanaf. 

De heer Bource (SGP) is blij met het plan, omdat het belangrijk is dat er ook woningen voor 
starters komen. De wethouder heeft laten weten dat op het moment dat het heel druk wordt op de 
sportverenigingen naar creatieve oplossingen wordt gezocht met betrekking tot parkeren. 

De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is er tevreden over dat dit afstotelijke pand eindelijk 
wordt opgeruimd en dat er woningen voor jongeren komen. Hij constateert dat er rondom de 
supermarkten parkeerplaatsen zijn op het moment dat er voetbalwedstrijden plaatsvinden. Fractie 
Transparant Huizen kan instemmen met het plan. 

Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft bij de commissie al ingestemd. GroenLinks is blij met 
de woningen op een centrale plaats. 

De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie instemt met beslispunt 2, maar tegen 
beslispunten 1 en 3 stemt. 

Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Tegen het voorstel 
stemde de heer Schröder (D66). De heer Doorn (ChristenUnie) en mevrouw Terlouw 
(ChristenUnie) stemden tegen de beslispunten 1 en 3. 

Schorsing vergadering tot dinsdag 2 juni 

De voorzitter verzoekt om een moment van rust en schorst de vergadering om 23.05 uur tot 
2 juni a.s. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van … 

De voorzitter, De raadsgriffier, 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2020

De voorzitter,         De raadsgriffier,


