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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 12 maart 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd:  23.15uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
25 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 
 

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

• 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 
 
Afwezig:  

• mw. M.N. Leeuwin (PvdA), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks) 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
bezinning. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) en mevrouw Leeuwin (PvdA) zijn afwezig. 
 

2. Vaststelling agenda 
De heer Ribberink (VVD) meldt mede namens Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen een 
motie Vreemd aan de orde van de dag aan inzake de afstand van windturbines tot woningen. 
 
De voorzitter concludeert dat deze als agendapunt 13 aan de agenda wordt toegevoegd. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) meldt namens CDA een motie Vreemd aan de orde van de dag 
aan inzake subsidie voor evenementen op Bevrijdingsdag. 
 
De voorzitter concludeert dat deze als agendapunt 14 aan de agenda wordt toegevoegd. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) wijst erop dat agendapunt 5.5. raadsvragen van de PvdA over 
brandveiligheid bij zorgcomplexen betreft, maar het gaat de PvdA juist om woningen die geen deel 
uitmaken van zorgcomplexen. De beantwoording is overigens correct. 
 
De agenda wordt conform bovenstaande aanvullingen vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2020 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2020 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft een wijziging voorgesteld, namelijk op bladzijde 2 bij agendapunt 
4.1 “Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen” staat vermeld: 
“Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om brief A23…. Dit wordt gewijzigd in 
‘”Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) verzoekt om brief A23 … 
 
De notulen worden met deze wijziging vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken 

 
4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 

 
De heer Van der Pas (PvdA) verzoekt om A6, brief van Huurdersbelangenvereniging De Alliantie 
Gooi en Vechtstreek”, naar rubriek D over te hevelen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verzoekt om A1, brief van Vereniging Stadswerk Nederland over 
“Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten” en A10, brief van RLG Nederland over 
“Bestemming voor leegstaande locatie voor Real Life Gaming”, over te hevelen naar rubriek C. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het verzoek van de heer Van der Pas. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad ook akkoord is met verplaatsing van A1 en A10 naar rubriek 
C. 
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4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 

 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

De heer Bource (SGP) verzoekt om C1, brief van N. van Teeffelen over “Aanpak zwerfvuil rondom 
vuilcontainers Huizermaatweg thv 18 t/m 40”, en C2, brief van E. de Kroon over “Opruimen 
rondom de Aanloophaven, over te hevelen naar rubriek D. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) sluit zich hierbij aan. 
 
Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om brief C2 te verplaatsen naar rubriek E. 
 
De heer Gencer (PvdA) steunt het voorstel van de VVD. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) steunt het voorstel van de SGP. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) steunt het voorstel van de SGP, maar kan zich ook 
vinden in verplaatsing naar rubriek E. 
 
De voorzitter concludeert na een inventarisatie dat een meerderheid akkoord is met overheveling 
van brief C2 naar rubriek E. De raad is akkoord met verplaatsing van C1 naar rubriek D. 
 

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. 
 

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college 
en de burgemeester 
 

5.1 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA) 
over veiligheid van zorgcomplexen in Huizen 
De heer Woudsma (CDA) dankt het college voor de beantwoording. Hij verzoekt om regelmatig in 
gesprek te gaan over de brandveiligheid met de zorgcentra. 

 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer B. Schaap 

(Fractie Transparant Huizen) over theaterzaal in Huizen 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) dankt het college voor de beantwoording en vraagt 
of het college al contact heeft gehad met de heer Van der Kuit. 
 
Wethouder Verbeek meldt dat de aanvragen voor de avonden in mei en november van 2020 zijn 
goedgekeurd. Over volgend jaar is er nog geen contact geweest. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) hoopt dat er snel een oplossing komt voor een 
theaterzaal. 
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Wethouder Verbeek herhaalt dat er voor 2020 geen probleem is en dat wordt gezocht naar 
oplossingen voor volgend jaar. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt wat er gebeurt met de subsidie als er geen gebruik 
meer kan worden gemaakt van het theater. 
 
Wethouder Verbeek zal zich hierover beraden. 

 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge 

(GroenLinks) over knelpunten rondom thuiswonende ouderen 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt het college voor de beantwoording van de vragen. 
Zij vraagt of het college voornemens is om gebruik te maken van de ondersteuningsteams van 
Taskforce en van de werksessies die worden georganiseerd om de knelpunten aan te pakken. In 
2015 is er een analyse gedaan en een actualisatie is wenselijk. Recent heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van alle mogelijke woningbouwlocaties in Huizen waardoor een beeld is ontstaan 
van wensen en behoeften. Kan de wethouder dit toelichten? Met betrekking tot vraag 3 over de 
nultredenwoningen vraagt mevrouw Van den Berge zich af of dit er voldoende zijn en wat het voor 
de wijk betekent dat zoveel ouderen zorg nodig hebben. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat er geen gebruik gemaakt zal worden van de Taskforce. Er wordt 
altijd bekeken dat wordt bereikt wat wordt beoogd. Een actualisatie van de analyse van 2015 is 
niet nodig omdat de problematiek hetzelfde is gebleven en de dienstverlening in het kader van de 
Wmo is gericht op het langer thuis blijven wonen van ouderen. Onder het grote aantal 
woningzoekenden zijn ook veel ouderen. Er wordt naar gestreefd om ouderen de hulp te bieden 
die nodig is. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of wel is overwogen om gebruik te maken van de 
teams van Tasforce die speciaal zijn ingericht om knelpunten in het hele land onder de aandacht 
te brengen en wat de reden is waarom hiervan geen gebruik wordt gemaakt. 
 
Wethouder Hoelscher ziet het als een brevet van onvermogen om een andere organisatie in te 
schakelen om knelpunten in kaart te brengen. Daarnaast heeft hij geen signalen ontvangen dat er 
knelpunten zijn. Op het moment dat deze er wel zijn, wordt hiermee aan de slag gegaan en indien 
nodig zullen hier andere partijen bij worden ingeschakeld. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft de burgemeester horen zeggen dat het niet de bedoeling is om naar 
aanleiding van schriftelijke vragen een debat te voeren en hij verzoekt het presidium hierover een 
uitspraak te doen. 
 

5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Terlouw 
(ChristenUnie) over rapport “aanjager respijtzorg” 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) dankt het college voor de beantwoording. Zij begrijpt dat wordt 
geprobeerd om mantelzorgers beter in beeld te brengen en ze te bereiken, maar hoe blijven zij 
beter in beeld? Ook zal worden ingezet op ondersteuning van jonge mantelzorgers die echter ook 
niet goed in beeld zijn en de vraag hierbij is hoe het college inzet op ondersteuning. 
 
Wethouder Hoelscher stelt voor om het plan van aanpak mantelzorger in de commissie te 
behandelen, zodat hier nader over gesproken kan worden. Het probleem bij mantelzorgers is dat 
zij vaak zelf niet weten dat zij mantelzorger zijn. Als zij echter wegvallen, ontstaat er een groot 
probleem voor zowel degene die wordt verzorgd als voor de mantelzorger zelf en daarom is 
ondersteuning heel belangrijk. In het kader van preventie en vroegsignalering moet worden 
gecommuniceerd over wat mantelzorg inhoudt en wie deze taken uitvoeren. In het plan van 
aanpak is een aantal maatregelen genoemd voor de vorm van communicatie. 
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5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer S. van der Pas (PvdA) 
over brandveiligheid woningen die geen deel uitmaken van een zorgcomplex 
De heer Van der Pas (PvdA) dankt voor de beantwoording waaruit blijkt dat het onderwerp serieus 
wordt opgepakt door het college. Uit de beantwoording over de rol van de Wmo-consulenten, met 
betrekking tot brandveiligheid tijdens huisbezoeken, blijkt dat er op 24 februari jl. een 
vervolggesprek heeft plaatsgevonden waarbij afspraken zijn gemaakt. Hij is benieuwd wat deze 
afspraken inhouden. 
Uit beantwoording van vraag 2 blijkt dat het college het gesprek met woningcorporaties voor de 
zomer aangaat. De heer Van der Pas verzoekt om de raad hierover te informeren. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat in gesprekken met Wmo-consulenten al jaren aandacht wordt 
besteed aan brandveiligheid. Met de brandweer is afgesproken dat er een bijeenkomst zal worden 
georganiseerd met alle Wmo-consulenten om zaken te actualiseren. Ook de mensen die 
preventieve huisbezoeken afleggen, zullen een opfriscursus krijgen. 
De wethouder zegt toe de raad te informeren. 
 

6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) levert de motie “beter begroten van projecten”, tezamen met 
de notulen hierover, nogmaals in met het verzoek om de correcte tekst te gebruiken. 
 
De voorzitter zal hiernaar kijken. 
 
Voor het overige wordt het overzicht ter kennisgeving aangenomen. 
 

7. Hamerstukken 
 

7.1 Definitieve verklaring van geen bedenkingen Huizer-maatjes 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

8. Initiatiefvoorstel Cultuurnota 2020-2023 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat het een unieke cultuurnota betreft, omdat deze niet 
door het college, maar door een raadscommissie (bestaande uit alle fracties) wordt voorgelegd 
aan de raad. Als voorzitter licht zij de totstandkoming van de nota toe. De werkgroep Kunst en 
Cultuur heeft een raadspodium gefaciliteerd met de gedachte om vervolgens het college te 
verzoeken een nota te schrijven. Door de mooie ideeën tijdens het raadspodium ontstond het idee 
om dit zelf te doen. De groep is gesplitst in een aantal kleinere groepjes die de verschillende 
onderdelen van de cultuur in Huizen hebben onderzocht. In november 2019 is een conceptnota 
voorgelegd aan de insprekers van het raadspodium. Sommige inbreng van deze bespreeksessie 
is meegenomen in de definitieve nota. 
Vervolgens bedankt mevrouw Van Werven alle insprekers tijdens het raadspodium en een aantal 
betrokkenen. 
De voorliggende nota is bedoeld om kaders te scheppen en de verbindende kracht van cultuur 
staat centraal. Het is belangrijk om aandacht te houden voor bestaande initiatieven, maar ook 
nadrukkelijk ruimte te bieden aan vernieuwing. In de nota zijn tien ambities geformuleerd: 
1. Bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en faciliteren en het subsidiebeleid 
transparant en inzichtelijk maken. De werkgroep wil dat er meer wordt meegedacht met 
initiatiefnemers van culturele activiteiten. 
2. Meer zichtbaarheid en synergie door samenwerking door een cultuurplatform. Uit het 
raadspodium bleek duidelijk de behoefte aan meer interactie tussen de aanbieder van cultuur. 
3. Het streven is een bibliotheek die haar verbindende kracht op gebied van cultuur(educatie) en 
culturele ontmoetingsplaats nog verder vergroot. De bibliotheek heeft tijdens het raadspodium 
aangegeven haar verbindende kracht op het gebied van cultuur(educatie) en culturele 
ontmoetingsplaats te willen vergroten. 
4. Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum onderzoeken en 
presenteren in tweede helft 2020. Het museum heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat 
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het wil uitbreiden. Ook hebben meerdere insprekers tijdens het raadspodium aangegeven 
behoefte te hebben aan een multifunctionele ruimte. Hiertoe moet de haalbaarheid van een nieuw 
gebouw worden onderzocht. 
5. Samenwerking en verbinding tussen de musea in de regio versterken. Bij een positieve 
evaluatie wordt ervoor gepleit om door te gaan met een regioconservator. 
6. Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur. 
7. Alle scholieren in Huizen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met muziek, 
kunst en cultuurhistorie. Scholen dienen tijdig geïnformeerd te worden over het cultuuraanbod. 
8. Onderzoek doen naar de erfgoedwaarde met als doel het voorkomen van het verdwijnen van 
cultuurhistorisch erfgoed van Huizen. 
9. Alle gemeentelijke (kunst)werken in de openbare ruimte in goede conditie houden, zodat ze het 
waard blijven om gezien te worden en om hoge kosten van achterstallig onderhoud op termijn te 
voorkomen. Om dit doel te bereiken, zou een structureel onderhoudsbudget nodig zijn. 
10. Versterken van beleidsterrein kunst en cultuur door verbinding te zoeken met andere 
beleidsterreinen, zoals recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en economie zowel binnen Huizen 
als binnen de regio. 
 
Behalve deze tien ambities is er een groot aantal cultuuraanbieders dat niet met name is 
genoemd, maar wel zeer belangrijk is voor de cultuur in Huizen: de muzikale cultuur, de 
atelierroute, de stichting kunst en cultuur, de kunst- en cultuurmarkt, de theaterroute, de culturele 
wandelingen door het dorp en het fotografiecafé. Deze vele initiatieven zouden niet kunnen 
bestaan zonder de vele vrijwilligers en aan hen wordt deze cultuurnota opgedragen. 
 
Raad 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) complimenteert de opstellers met de nota en gaat over tot een paar 
vragen. Als eerste hoort hij graag van het college wat er met de restanten van de cultuurmiddelen 
gebeurt. 
Het is mooi dat de gemeente een positieve houding heeft tegenover het uitbreiden van het 
beschermd dorpsgezicht. 
Het onderzoek naar de erfgoedwaarde van moderne gebouwen is nog niet afgerond en de 
ChristenUnie pleit ervoor om middelen vrij te maken om dit alsnog af te ronden. Het is goed dat er 
geld beschikbaar komt voor het onderhoud voor kunstwerken. 
Het blijft moeilijk om jongeren bij cultuur te betrekken. Hij is benieuwd of in het kader van de nota 
jongeren zijn benaderd om te peilen waar hun belangstelling naar uit gaat. Een suggestie is om 
contact te leggen met leerlingen die aan debatteams en leerlingenraden deelnemen. 
Met betrekking tot het Huizer Museum zou volgens de ChristenUnie vooral ingezet moeten 
worden op de multifunctionele ruimte die indien mogelijk verhuurd zou kunnen worden voor extra 
inkomsten. 
De heer Doorn is blij dat het college enthousiast is en uitvoering wil geven aan het 
initiatiefvoorstel. Hij is benieuwd naar de planning. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) noemt de nota een prachtig, goed leesbaar document. Hij is 
benieuwd wat het college concreet met de nota gaat doen. 
 
De heer Rebel (CDA) spreekt zijn grote waardering uit voor de leden van de commissie die de 
cultuurnota hebben opgesteld. Het is een helder en concreet verhaal en het document is mooi 
vormgegeven. 
Voor het CDA heeft het onderzoek naar de ontwikkeling van het Huizer Museum de topprioriteit. 
Het CDA stemt in met de nota. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij de opmerking van de heer Rebel over het Huizer 
Museum. GroenLinks heeft de raadsbrede aanpak als zeer constructief ervaren en spreekt de 
hoop uit dat in de toekomst meer issues op deze manier opgepakt zullen worden. Ook hoopt zij 
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dat het cultuurbeleid niet bij een nota blijft en dat er werkelijk structureel geïnvesteerd gaat 
worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) onderschrijft de vragen en opmerkingen van de heer Doorn over de 
planning. Zij dankt alle betrokkenen voor de tijd en energie die in de nota zijn gestoken. 
Zij heeft begrepen dat reserves van de verschillende potjes terugvloeien naar de algemene 
reserve. In dit kader vraagt zij of het mogelijk is om langjarige reserves te vormen voor bepaalde 
zaken zoals aankoop van kunst. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat Leefbaar Huizen in het verleden een voorstel 
heeft gedaan om de bibliotheek bij de nieuwe school in te bouwen wat een besparing van 
bibliotheekkosten ad. € 220.000 per jaar zou opleveren. Dit is destijds niet ingewilligd. Wel heeft 
de toenmalige wethouder bij de verhuurder € 70.000 vermindering in huur weten te bedingen. Het 
huidige college heeft deze besparing naar de algemene middelen gebracht en doet dat ook met 
andere niet-gebruikte cultuurmiddelen. Hij verzoekt het college hier op een andere manier mee 
om te gaan. Als hiertoe geen bereidheid is, zal hij proberen om dit met steun van de raad af te 
dwingen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) constateert dat optelling van de verschillende 
bedragen leidt tot € 95.000 dat terug kan naar cultuur. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat in de nota is aangegeven dat het belangrijk is om met 
scholen in gesprek te gaan. Bij de atelierroute blijkt dat jongeren die in een vroeg stadium worden 
betrokken bij een project enthousiast worden van cultuur. Het betrekken van jongeren zal op een 
actieve manier moeten gebeuren, via scholen, buurthuizen en andere kanalen. 
Mevrouw Van Werven (D66) erkent dat de werkgroep heel veel tijd heeft gekost, maar ze wijst 
erop dat er ook veel plezier is gemaakt en mensen hebben veel kennis opgedaan over cultuur. 
 
College 
 
Wethouder Verbeek dankt de leden van de werkgroep voor de enorme hoeveelheid werk die is 
verricht. De nota is een prima uitgangspunt voor de komende jaren om verder te gaan met het 
uitbouwen van het cultuurbeleid. 
De planning zal worden meegenomen in de voorbereiding van de voorjaarsnota waarbij rekening 
zal worden gehouden met de ambtelijke capaciteit en met de prioritering die de raad aan de nota 
geeft. 
Er zal worden gekeken naar het onafgeronde onderzoek. 
Het college gaat aan de slag met de nota en zal regelmatig terugkoppelen naar de raad. 
 
Wethouder Rebel stelt dat de gemeente Huizen op dit moment nog steeds geen sluitend 
meerjarenperspectief heeft. De meevallers die zich voordoen, zijn hard nodig om dit voor elkaar te 
krijgen. De spelregels met betrekking tot onttrekking en dotatie aan reserves worden jaarlijks door 
de raad vastgesteld. 
Over sparen over de jaren heen voor grotere aankopen kunnen afspraken worden gemaakt. Tot 
nu toe gelden de afspraken die bij de begroting worden geaccordeerd. De raad besluit over de 
manier waarop potjes worden gevormd of vrijvallen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat Dorpsbelangen Huizen een afwijkend 
standpunt heeft met betrekking tot punt 2a en dat er derhalve tegen dit punt zal worden gestemd. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt nogmaals of de wethouder kan ingaan op de planning. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich bij deze vraag aan. 
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Wethouder Verbeek zegt dat het college met de vastgestelde nota aan de slag gaat en vervolgens 
een planning zal maken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verzoekt in dat geval om bij de voorjaarsnota met een gedegen 
plan van aanpak te komen. 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat het college na goedkeuring van het voorstel onmiddellijk aan de 
slag gaat. De ambitie die uit het stuk spreekt, is ook bij het college aanwezig. Voor het financiële 
gedeelte verwijst zij naar de bijdrage van wethouder Rebel. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt of het college bereid is om reserves te 
gebruiken voor het nieuwe multifunctionele gebouw van het Huizer Museum. 
 
Wethouder Rebel memoreert dat eerder is gesteld dat grote investeringen niet gefinancierd 
kunnen worden uit de reserves, omdat deze uiteindelijk ook extra structurele lasten met zich 
meebrengen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat de cultuurnota het tweede kwartaal 2020 noemt voor 
onderzoek van de multifunctionele functie van het Huizer Museum. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen waarbij wordt aangetekend dat Dorpsbelangen Huizen 
tegen beslispunt 2a stemt. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een kort muzikaal intermezzo waarbij door Jelle 
Bartlema, met ondersteuning van de overige leden van de raadswerkgroep die het 
initiatiefvoorstel heeft uitgebracht en met begeleiding op gitaar door Ernst van der Sloot, het lied 
“Het dorp” van Wim Sonneveld ten gehore wordt gebracht. Na afloop hiervan reikt hij namens de 
raad bloemen uit aan alle leden van de raadswerkgroep en de ambtelijke ondersteuning als blijk 
van waardering voor hun bijzondere inzet gedurende het proces van totstandkoming van de 
initiatiefnota. 
 

9. Subsidieregeling woningisolatie Huizen 
 
Raad 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) neemt geen deel aan de beraadslagingen, omdat hij zelf een 
aanvraag heeft lopen en onderdeel is van de overgangsregeling. 
 
De heer Schröder (D66) zegt dat D66 in principe akkoord is met de regeling. Hij doet wel de 
oproep aan het college om te overwegen de subsidie voor zonnepanelen in dakpannen voort te 
zetten, bijvoorbeeld voor woningen in beschermd dorpsgezicht. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het goed dat Huizen deze lokale regeling in zelfs een 
verbeterde versie voortzet. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij de oproep van de heer Schröder. 
 
De heer Ribberink (VVD) zegt dat de VVD in de commissie al heeft ingestemd met het voorstel. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) memoreert dat de ChristenUnie tijdens de 
begrotingsbehandeling aandacht heeft gevraagd voor de ondergrenzen van de regeling en zij is 
blij dat het college deze heeft aangepast. Tijdens de commissie heeft de ChristenUnie haar 
standpunt voorbehouden met betrekking tot maatwerk, maar het is begrijpelijk dat het college stelt 
dat dit ook tot ongelijkheid zou kunnen leiden. Ook gaat de ChristenUnie erin mee dat het college 
geen extra categorie wil toevoegen voor hoekhuizen en de landelijke lijn wil volgen. Tot slot sluit 
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de ChristenUnie zich aan bij het verzoek van D66 met betrekking tot de zonnepanelen in 
dakpannen en hoopt dat het college deze in ieder geval aan de lijst wil toevoegen om een beeld te 
krijgen van de meerkosten ten opzichte van reguliere zonnepanelen, zodat woningeigenaren 
worden gestimuleerd om mee te doen aan energiebesparing en aan behoud van cultureel 
erfgoed. 
 
De heer Bource (SGP) is blij met het voorstel en stemt van harte in met het voorstel. 
 
Wethouder Rebel zegt dat zonnepanelen (in dakpannen) in de nieuwe regeling niet meer zijn 
opgenomen, omdat deze geen steun meer nodig hebben vanwege de bewezen 
terugverdiencapaciteit. De commissie meent dat deze van belang kunnen zijn in het oude dorp, 
maar in de vorige periode zijn zonnepanelen in dakpannen nauwelijks aangevraagd. 
 
De heer Holtslag (VVD) vraagt hoe de regeling aan bewoners zal worden gecommuniceerd. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) denkt dat mensen met subsidie eerder over de 
streep worden getrokken om zonnepanelen te plaatsen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft voorgesteld om de meerkosten boven reguliere 
zonnepanelen te vergoeden. 
 
Wethouder Rebel herhaalt dat er in de vorige periode nauwelijks aanvragen zijn geweest voor 
zonnepanelen in daken. 
De regeling wordt gecommuniceerd via alle geëigende kanalen van de gemeente. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen, waarbij wordt aangetekend dat de heer Doorn niet heeft 
meegestemd. 
 

10. Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie aandacht heeft gevraagd voor lage 
inkomens en hij is blij dat er een regeling is gekomen die hier rekening mee houdt. Bij de 
begrotingsbehandeling is een concreet voorbeeld van een eenvoudige maatregel voor 
gasbesparing genoemd, de radiatorventilator. Deze maatregel is niet opgenomen in de 
subsidielijst en het verzoek is om dit alsnog te doen. 
Op dit moment gaat het om een vast bedrag per aanvraag van € 90,00, ongeacht de maatregel. 
Tijdens de commissie heeft de ChristenUnie voorgesteld om een hoger bedrag beschikbaar te 
kunnen stellen voor duurdere maatregelen en dit te financieren uit de reserve milieubeleid. Het 
college was hiertoe niet bereid. Het voorstel is om aan het eind van de periode, eind 2020, te 
evalueren of het zinvol is om de regeling uit eigen middelen te continueren en eventueel anders in 
te richten. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het passend om kleine stappen in de verduurzaming op deze manier 
te belonen en de SGP steunt de regeling. 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat het vaststellen van de subsidielijst een bevoegdheid van het 
college is, maar het voorstel van de radiatorventilator is uitgezocht en het Duurzaam Bouwloket 
heeft laten weten dat het geen probleem is om deze toe te voegen. Het college zal voorstellen om 
de radiator aan de subsidielijst toe te voegen. 
Een evaluatie met als doel de regeling eventueel voort te zetten dan wel uit te breiden, wordt 
zeker overwogen. Het is echter wel van belang dat niet alleen wordt gekeken naar belangstelling, 
maar ook naar de effectiviteit. De evaluatie zal de raad via het milieujaarverslag bereiken. Het 
bedrag van € 90,00 wordt op dit moment ontvangen van de Rijksoverheid. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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11. Aanpak waterplantenoverlast Gooimeer Oost 
 
Raad 
 
De heer Meijerman (VVD) is gezien de urgentie van het onderwerp blij dat het voorstel er ligt. De 
uitvoering van de aanpak van de waterplantenoverlast is een topprioriteit voor de uitvoering van 
de Kustvisie. Het voorstel om één ambtenaar voor een halve dag per week mee te laten draaien 
met een al bestaande, landelijke werkgroep is geen proactieve aanpak zoals bedoeld in het 
rapport van de heer Heldoorn. Het zou proactief zijn als een Huizer ambtenaar of iemand van het 
college zou deelnemen als trekker van het beleid van de ambtelijke werkgroep. Het college wordt 
gevraagd of het hiertoe bereid is. 
Proefvak 1 voor de nieuwe maaimethode ligt een flink stuk uit de kust en de waterplantenoverlast 
begint al bij het strand. Het ligt voor de hand om proefvak 1 te vergroten tot het hele gebied tussen 
de oude haven en de aanloophaven. De wethouder heeft in de commissie toegezegd om te 
onderzoeken of dit mogelijk is. De heer Meijerman vraagt of het college bereid is om bij de 
voorjaarsnota met een voorstel voor de raad te komen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt ook dat een halve dag per week erg beperkt is voor een 
proactieve aanpak. Behalve maaien, is tot op heden nog geen enkele maatregel uitgevoerd. De 
voorgestelde proactieve aanpak wordt bekostigd uit de gereserveerde middelen van de 
egalisatiereserve, maar het is onduidelijk waaruit eventuele volgende acties worden bekostigd. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich enerzijds aan bij de opmerkingen over de proactieve aanpak, 
maar hij stelt anderzijds dat het om complexe problematiek gaat. De SGP ondersteunt de 
voorgestelde richting, omdat Huizen actiever betrokken moet zijn bij dit dossier. Daarbij zijn ook 
de natuurwaarden van belang en er dient vooral gemaaid te worden waar dit nodig is met 
betrekking tot de veiligheid. 
 
De heer Woudsma (CDA) steunt de maatregelen en de aanpak. Er is inmiddels contact gezocht 
met CDA Tweede Kamerleden om ook langs deze weg te proberen versnelling te stimuleren. 
 
Wethouder Verbeek licht toe dat het om ambtelijke inzet gaat, omdat het ook een ambtelijke 
werkgroep betreft. Bestuurlijk vindt ook overleg plaats. Zelf zit zij als bestuurder namens Huizen in 
de coöperatie Gastvrije Randmeren en zij heeft inmiddels de functie van de heer Luijten als lid van 
het dagelijks bestuur overgenomen. 
Als de raad liever een proefvak dichter bij het strand wenst, kunnen de mogelijkheden worden 
uitgezocht. 
De ambtelijke capaciteit komt nu uit de egalisatiereserve. Een bedrag is op dit moment nog niet 
bekend en het is ook nog niet duidelijk welke gemeente wat bijdraagt. Bij de voorjaarsnota zullen 
deze zaken helder zijn. 
 
De heer Meijerman (VVD) begrijpt dat de wethouder bereid is om te bekijken of het proefvak 
verlegd kan worden naar de kust en uit te zoeken wat de kosten zijn en deze cijfers te presenteren 
bij de voorjaarsnota. In dat geval is zijn vraag afdoende beantwoord. 
Met betrekking tot de vraag over de ambtelijke capaciteit verzoekt hij om een korte schorsing om 
met de fractie te kunnen overleggen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat de VVD een amendement heeft 
uitgedeeld: 
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Amendement aanpak waterplantenoverlast in Gooimeer Oost (A1) - VVD 
 
overwegende dat: 
• het college uitgaat van inzet van ambtelijke capaciteit in de landelijke werkgroep, zoals 

vermeld op blz. 3 van het voorstel, voor welke inzet de raad gevraagd wordt € 30.000 
beschikbaar te stellen; 

• het aanpakken van de waterplantenproblematiek voor Huizen een belangrijke uitdaging is die 
wij de komende jaren tegemoet gaan; 

• het aanvalsplan van oud-burgemeester Sicko Heldoorn een vertegenwoordiger namens 
Huizen vraagt van een ‘zeer stevig kaliber”; 

• er niet het gevoel is dat een afvaardiging op het niveau van een beleidsambtenaar, waarover 
bij de commissiebehandeling is gesproken, die uitstraling en kracht heeft die wij als gemeente 
Huizen zouden willen benadrukken; 

• die kracht en uitstraling wel aan de orde is bij een vertegenwoordiging op het niveau van een 
directie- of collegelid;  

besluit:  
het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:  
het zinsdeel: “ en de komende twee jaar in totaal € 30.000 beschikbaar te stellen (€ 15.000 
jaarlijks) voor de hiervoor benodigde extra ambtelijke capaciteit.” wordt vervangen door de 
volgende tekst: en de komende twee jaar Huizen in de landelijke werkgroep laten 
vertegenwoordigen door een directie- of collegelid.” 
 
De heer Rebel (CDA) leest in het amendement dat de VVD pleit voor een directielid of collegelid, 
terwijl de wethouder al heeft aangegeven dat zij zelf in het dagelijks bestuur van coöperatie 
Gastvrije Randmeren zit. 
 
De heer Meijerman (VVD) meent dat de Gastvrije Randmeren een ander gremium is dan de 
landelijk werkgroep. De ambtelijke versterking betreft deze werkgroep. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat het probleem van de waterplanten is gekoppeld aan 
de Kustvisie en ook hij vraagt zich af of de voorgestelde ambtelijke capaciteit voldoende is voor de 
uitvoering. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het voorstel om een directielid af te vaardigen (mits dit in de 
ambtelijke werkgroep past) sympathiek, maar hij denkt niet dat dit zal lukken zonder ambtelijke 
ondersteuning. 
 
De heer Meijerman (VVD) zegt dat het belangrijk is dat Huizen aan tafel komt op een niveau 
waarbij sturing mogelijk is. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) verbaast zich in meerdere opzichten over het amendement. De 
wethouder heeft volgens hem aangegeven dat de borging op het juiste niveau is geregeld. Verder 
is het voorstel haast persoonlijk gericht op een ambtenaar. Tot slot denkt hij dat het juist duurder 
zal worden als een hoge ambtenaar aan zal schuiven. 
 
De heer Meijerman (VVD) weerspreekt dat het persoonlijk richting een ambtenaar is. Hij kent de 
betreffende ambtenaar niet en hij gaat ervan uit dat deze prima gekwalificeerd is om mee te 
draaien in de werkgroep. Zijn punt is dat het juiste ambtelijke niveau nodig is om een actieve rol te 
kunnen spelen. 
 
College 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat het om een ambtelijke werkgroep gaat waar geen directieleden 
in zitten. De betrokken ambtenaar loopt al jaren mee in het dossier van fonteinkruid en heel goed 
is ingevoerd en een enorm netwerk heeft. Het college heeft het volste vertrouwen in deze 
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ambtenaar die Huizen gaat vertegenwoordigen in de werkgroep. Op het moment dat er om welke 
reden ook opgeschaald moet worden, dan is vanzelfsprekend een van de directieleden en ook het 
college bereid om dit te doen. 
 
De heer Rebel (CDA) vindt de uitleg van de wethouder volstrekt helder en het CDA heeft geen 
behoefte aan het amendement van de VVD. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat ook de PvdA geen behoefte heeft aan het amendement en kan 
instemmen met het voorstel. Het verbaast de PvdA dat de VVD in de commissie heeft toegezegd 
akkoord te gaan met het voorstel en nu met een amendement komt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat het om een ambtelijke werkgroep gaat waar geen 
directie bij past. Er is ruimte om indien nodig te escaleren naar een ander niveau. Hij meent dat er 
geen al te hoge verwachtingen moeten zijn van de proactieve aanpak. De ChristenUnie gaat 
akkoord met het voorstel en vindt het amendement niet nodig. 
 
De heer Schröder (D66) deelt mee dat D66 ook geen behoefte heeft aan het amendement. 
 
De heer Meijerman (VVD) sluit zich aan bij de samenvatting van de heer Doorn over de proactieve 
aanpak. 
 
De voorzitter brengt Amendement A1 in stemming en concludeert dat het amendement wordt 
verworpen met 18 stemmen tegen: CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, 
SGP en Transparant Huizen en de heer Driessen van Dorpsbelangen Huizen) en 6 stemmen 
voor: VVD. Bij de stemming was mevrouw Rebel van Dorpsbelangen Huizen afwezig. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat hij een vraag heeft gesteld over koppeling 
met de Kustvisie. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat bij de behandeling van de Kustvisie bestrijding van het fonteinkruid 
als prioriteit was opgenomen. Dit is een belangrijk onderdeel van de Kustvisie en wordt collegiaal 
opgepakt. 
 
De heer Meijerman (VVD) legt een stemverklaring af namens de VVD-fractie. De VVD is voor het 
voorstel omdat het alternatief “niets doen” niet aan de orde is. Wel wordt een voorbehoud 
gemaakt ten aanzien van de ambtelijke inzet. 
 
De voorzitter concludeert dat vervolgens unaniem conform voorstel wordt besloten. 
 

12. Vragenuur 
De heer Schröder (D66) wijst erop dat de afgelopen weken veel banieren aan de Havenstraat 
kapot gewaaid zijn en hij vraagt op welke termijn deze worden vervangen. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat de banieren nog deze week worden verwijderd en voor 
1 april a.s. zullen de nieuwe banieren er weer hangen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt uit welk budget deze banieren worden betaald. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat dit het budget is dat is bestemd voor de openbare ruimte. 
 
De heer Gencer (PvdA) memoreert dat teneinde de aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt te 
verhogen, is afgesproken dat meer ruimte gecreëerd zou worden voor terrassen op het plein. Hij 
vraagt of in het eerste kwartaal van 2020 gesprekken zijn gevoerd met winkeliers en of 
marktlieden over het verplaatsen van de markt en wat de eventuele uitkomsten van deze 
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gesprekken zijn. Indien dit nog niet is gebeurd, wanneer worden deze gesprekken dan wel 
gevoerd en kan de raad hierover worden geïnformeerd? 
 
Wethouder Rebel zegt dat er inmiddels drie gesprekken zijn gevoerd. De eerste twee gesprekken 
waren afzonderlijk met de markt en met de winkeliers. Op 24 februari jl. heeft een eerste 
gezamenlijke gesprek plaatsgevonden. Partijen zien elkaars belang en zien mogelijkheden om te 
komen tot versterking. Voor het vervolgtraject zal waarschijnlijk via een enquête informatie worden 
opgehaald bij inwoners, winkeliers en bij de markt. De uitkomsten hiervan kunnen worden gebruikt 
in de vervolggesprekken. 
 

13. Motie (M1) minimale afstand windturbines woningen 
 
Raad 
 
De heer Ribberink (VVD) deelt mee dat motie M1 mede namens Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen wordt ingediend. Hij wijst erop dat er berichten zijn verschenen om af te 
wijken van bestaande wetgeving met betrekking tot de minimale afstand van windturbines tot 
woningen die nu 600 m. bedraagt. 
 
Motie minimale afstand windturbines tot woningen (M1) VVD- Leefbaar Huizen-Dorpsbelangen 
Huizen 
 
overwegende dat: 
• Provinciale Staten in hun vergadering van 3 februari jl. bij de bespreking van het “Noord 

Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (RES)” ook over de afstandsgrens 
van windturbines heeft gesproken; 

• de kaarten met zoekgebieden voor windenergie weggehaald zijn uit dit stuk; 
• sprake lijkt te zijn van het loslaten van de zogenaamde 600 meter grens van windturbines 

t.o.v. woningen, wat voor de inwoners tot onduidelijkheid en verontrusting leidt, en inmiddels 
ook de aandacht van de media heeft gekregen; 

• derhalve de implementatie van de concept-RES onduidelijkheid over de afstanden van 
windturbines t.o.v. woningen kan oproepen; 

• de leefbaarheid binnen de gemeente Huizen drastisch achteruit gaat door het plaatsen van 
windturbines binnen 600 meter van woningen; 

• nu reeds duidelijkheid verschaft dient te worden over de afstandsgrens van windturbines t.o.v. 
woningen in de concept-RES;  

draagt het college op: 
1. aan de RES-regio door te geven dat de zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente 

Huizen worden voorzien van bufferzones van 600 meter om woningen waar geen 
windturbines geplaatst mogen worden; 

2. ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke 
grenzen in acht te nemen; 

3. de bufferzones te verwerken in de omgevingsvisie voor Huizen 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt op basis waarvan wordt geconstateerd dat er sprake lijkt te 
zijn van het loslaten van de 600 m.-grens. Verder vraagt hij zich af of het aan de gemeente is om 
zoekgebieden voor windenergie te voorzien van bufferzones van 600 m. en wijst hij erop dat 
wetten niet op provinciaal, maar op landelijk niveau worden gemaakt. 
 
De heer Ribberink (VVD) stelt dat de provincie sturing kan geven aan wetten. Hij weet niet zeker 
of een gemeente een RES-regio iets kan voorschrijven, maar een gemeente kan wel een signaal 
afgeven naar de inwoners. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af welke gevolgen het aannemen van de motie heeft 
voor de RES en hij hoopt dat het college deze vraag kan beantwoorden. 
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De heer Van der Pas (PvdA) begrijpt dat de motie pleit voor het vervangen van provinciale 
regelgeving door lokale regelgeving. Hij vraagt zich af of dit mogelijk is. Bovendien is het de vraag 
waar windmolens geplaatst kunnen worden als de afstand van 600 m. wordt gehandhaafd. 
Bedoelt de heer Ribberink eigenlijk dat hij geen windmolens in de gemeente Huizen wil? 
 
De heer Ribberink (VVD) zegt dat er geruchten gaan dat de landelijke afstand van 600 m. zal 
worden aangepast. De insteek is om vanuit Huizen aan de huidige grens vast te houden. Hij hoopt 
dat de regio Gooi en Vechtstreek duidelijk maakt dat Huizen niet geschikt is om windturbines 
binnen 600 m. te plaatsen. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt om welk formaat windturbines het gaat. 
 
De heer Ribberink (VVD) weet de exacte wetgeving hierover niet. Hij meent dat de afstand 
afhankelijk is van het formaat van de windturbine. De motie houdt in dat de huidige afstanden 
gehandhaafd blijven. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft contact gelegd met de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en 
hij heeft begrepen dat het de VVD is geweest die de afstanden wilde loslaten. De CDA denkt dat 
er geen plek is voor windmolens in Huizen. Dit heeft niet alleen te maken met woningbouw, maar 
ook met het effect op de natuur en recreatie. Hij vreest dat de motie juist de deuren open zet om 
overal windmolens te plaatsen. 
 
De heer Ribberink (VVD) stelt dat dit absoluut niet de intentie is van de motie. Hij was er niet van 
op de hoogte dat het de VVD was die deze grens wilde loslaten, maar volgens hem is het wel 
passend voor Huizen om de 600 m. als minimum intact te houden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) licht toe dat de bouwlijn van Huizen binnen 600 m. van de 
kust ligt. Leefbaar Huizen heeft de motie mede ingediend, omdat het belangrijk is dat er niet 
overal windmolens in de buurt komen. Het loslaten van de 600 m.-grens betekent in ieder geval 
dat er windmolens op de grens komen. Het handhaven hiervan betekent eigenlijk dat de 
windmolens altijd buiten het gebied van Huizen komen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen de motie mede heeft 
ondersteund, omdat uit een informatieavond is gebleken dat er ook windmolens op Huizer 
grondgebied geplaatst zouden worden. Dorpsbelangen Huizen is er geen voorstander van een 
windmolen dicht op de bebouwing en wil een signaal afgeven dat dit niet verstandig is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat er zeer duidelijke landelijke regels bestaan waar 
iedereen zich aan houdt. 
 
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat de provincie Noord-Holland een aantal regels wil loslaten 
waaronder de 600 m.-grens. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) leest nergens dat de regelgeving wordt losgelaten. 
 
College 
 
Wethouder Rebel zegt dat het college de motie zal uitvoeren als deze wordt aangenomen. Wel 
wijst hij erop dat het proces van de concept-RES in volle gang is. Op het moment dat het college 
een besluit heeft genomen, is er nog ruimte voor wensen en bedenkingen. Het college heeft geen 
bezwaar tegen het signaal dat met deze motie wordt afgegeven. 
 
 
 



 

 

 
  
Datum: 12-03-2020      Blad: 15 

 

 

Raad 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de motie wel meer dan een signaal is. De ChristenUnie zal 
de motie niet ondersteunen, onder andere omdat de provincie de regelgeving niet heeft 
aangepast. Een andere reden is dat wordt gewerkt aan de RES. Geen windmolens in Huizen 
betekent dat er alternatieven zullen moeten komen om aan de opgave te voldoen. De 
ChristenUnie vindt het derhalve niet verstandig om op dit moment al een weg af te snijden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) begrijpt dat de heer Doorn hiermee niet uitsluit dat er veel windmolens in 
Huizen moeten komen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit dit niet uit, maar uit de sessies voor de RES is duidelijk 
geworden dat het in Huizen om een beperkt aantal windmolens gaat en hierover is zelfs nog geen 
besluit genomen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat er sprake is van het loslaten van grenzen voor het plaatsen van 
windturbines of windmolens bij de RES. Door de motie aan te nemen, wordt duidelijk dat Huizen 
eigenlijk geen windmolens wil. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) herhaalt dat het loslaten van grenzen nog niet vaststaat. Op het 
moment dat hiertoe wordt overgegaan, is het aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen en 
via de diverse fracties aldaar kan hier invloed op uitgeoefend worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) denkt dat dit te laat zal zijn. De motie maakt duidelijk dat met de grens van 
600 m. duidelijk wordt gemaakt dat Huizen geen windmolens wil. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) wijst op de grote uitdaging met betrekking tot de energievoorziening. 
Hij denkt dat er keuzes gemaakt moeten worden en niets doen is volgens hem geen optie. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat het plaatsen van windturbines zeer veel impact op de bevolking 
heeft. Het plaatsen van zonnepanelen heeft bijvoorbeeld veel minder invloed. Zij denkt dat dit een 
van de beste opties zal zijn. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) denkt dat de motie overbodig is als de VVD stelt helemaal geen 
windturbines te willen. 
 
De heer Rebel (CDA) acht de mogelijkheden voor windenergie in Huizen heel klein, mede gelet op 
de aspecten van natuur en recreatie. De enige molen die hij graag terug zou zien, is de Huizer 
molen. De uitleg van de heer Ribberink en de reactie van het college maakt dat het CDA de motie 
wel kan steunen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat de Huizer molen ook een probleem wordt gezien de 
regels. Hij is blij dat het CDA de bescherming van de natuur een belangrijk aspect vindt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt de motie voorbarig, omdat deze focust op één onderdeel 
van de RES. Daarnaast zijn er teveel mogelijkheden. GroenLinks zal de motie niet steunen. 
 
De heer Schröder (D66) kijkt ook liever op een later moment naar de volledige RES. 
 
Wethouder Rebel zegt dat uiteindelijk alles tegen elkaar wordt afgewogen in de regio Noord-
Holland-Zuid en er één gezamenlijk bod wordt ingediend voor de leefomgeving. Als de 
voorliggende motie wordt aangenomen, betekent dit niet dat deze wens in de concept-RES wordt 
gehonoreerd. 
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De heer Bource (SGP) stelt dat de motie oproept om de bufferzones te verwerken in de 
Omgevingsvisie en als het college zegt de motie te kunnen uitvoeren, is dit niet vrijblijvend. 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat de Omgevingsvisie nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. 
 
Motie M1 wordt aangenomen met 15 stemmen voor: VVD, CDA, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen 
Huizen en Transparant Huizen en 10 stemmen tegen: D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 
SGP. 
 

14. Motie (M2) subsidiëring evenement op Bevrijdingsdag 
 
Raad 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) memoreert dat het CDA in de commissievergadering van 
29 januari jl. al heeft opgeroepen om extra budget beschikbaar te stellen voor activiteiten in het 
kader van 75 jaar vrijheid. In het programma staat op dit moment nog geen viering op 
Bevrijdingsdag zelf. Rotary Club Huizen is bezig met het organiseren van een evenement in de 
Krachtcentrale op 5 mei en heeft hiervoor bij de gemeente subsidie aangevraagd. Het betreft een 
openbaar evenement. Gezien het belang van het vieren van de vrijheid roept het CDA het college 
op om het gevraagde bedrag beschikbaar te stellen. 
 
Motie subsidiëring evenement op Bevrijdingsdag – CDA 
 
overwegende dat: 
• het jaar 2020 in teken staat van 75 jaar vrijheid; 
• er een uitgebreid programma ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid is georganiseerd in 

gemeente Huizen; 
• in het kader van dat programma er in Huizen echter geen activiteiten plaatsvinden op 

Bevrijdingsdag zelf; 
• de Rotary Club Huizen Gooimeer samen met de Krachtcentrale op Bevrijdingsdag een groot 

evenement wil organiseren om juist ook op die dag 75 jaar vrijheid te vieren; 
• dit evenement een goede toevoeging is aan het bestaande activiteitenprogramma ter 

gelegenheid van 75 jaar vrijheid; 
• de organisatie van het evenement zelf zorgdraagt voor verwerving van het grootste gedeelte 

van de inkomsten ter dekking van de kosten van het evenement, door middel van een 
financiële bijdrage van de Krachtcentrale en opbrengsten uit de verkoop van gegarandeerde 
zitplaatsen met een gezellige lunch; 

• de Rotary Club Huizen Gooimeer echter ook een aanvraag heeft ingediend bij het college voor 
een subsidie van € 2.500, die naar verwachting noodzakelijk is om het evenement financieel 
geheel sluitend te krijgen; 

• vanwege het maatschappelijk belang de gemeente al een subsidie heeft verleend voor enkele 
activiteiten in het kader van het programma voor de viering van 75 jaar vrijheid; 

• het daarom passend is om ook voor deze activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid een 
gemeentelijke subsidie te verlenen; 

draagt het college op: 
1. de aanvraag van de Rotary Club Huizen Gooimeer voor een subsidie van € 2.500 voor een 

evenement op Bevrijdingsdag ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid te honoreren; 
2. de subsidie ten laste te brengen van het budget nieuwe evenementen, welk budget middels 

deze motie wordt verhoogd met € 2.500 ten laste van de voor de uitvoering van het 
collegeprogramma geoormerkte middelen in de egalisatiereserve. 

 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of meer organisaties dan de organisaties aan wie al 
geld is toegezegd om een bijdrage hebben gevraagd. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of mevrouw Van Deutekom weet welke activiteiten de 
Rotary Club wil organiseren. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft begrepen dat in de Krachtcentrale een theater komt, er zal 
muziek zijn en er worden allerlei activiteiten voor de inwoners georganiseerd. 
 
Mevrouw Prins (VVD) ziet overal activiteiten ontstaan in het kader van 75 jaar vrijheid, maar ook 
zij vraagt zich af wat er op 5 mei zelf wordt gedaan als iedereen vrij is. Het is goed dat de Rotary 
Club centraal iets organiseert, maar de voorwaarde moet zijn dat het vrij toegankelijk is voor 
iedereen en dat er geen toegangsprijzen worden geheven of andere verplichtingen aan vast 
zitten. Samengevat is mevrouw Prins blij dat er iets wordt georganiseerd, maar om voor subsidie 
in aanmerking te komen, dient het evenement wel aan de voornoemde voorwaarden te voldoen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat het zeker om een evenement gaat dat voor iedereen 
toegankelijk is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt het bedrag van € 20.000 dat door het college 
beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid, behoorlijk hoog. Nu er 
een nieuw evenement bij komt, vraagt zij zich af of dit aan een andere kant niet kan worden 
geminiseerd, zodat het bedrag niet nog hoger wordt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het heel belangrijk om op 5 mei iets te organiseren en 
zij heeft er alle vertrouwen in dat de Rotary Club dit op een goede manier zal doen. Zij zal de 
motie van harte steunen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of er al een besluit is genomen over de aanvraag. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) antwoordt dat de club bezig is met het organiseren van het 
evenement en er is aangegeven dat er behoefte is aan een subsidie en deze vraag ligt bij het 
college. Mevrouw Van Deutekom wil stimuleren dat hierover nagedacht wordt. 
 
College 
 
Wethouder Verbeek stelt dat de aanvraag van de Rotary Club en de motie heeft geleid tot een 
positieve grondhouding. Het college is er enthousiast over dat er iets gebeurt op 5 mei. Op de 
website van de gemeente staat een groot aantal evenementen genoemd dat gedurende een 
langere periode plaatsvindt. Wel zijn er nog vragen over het voorstel en worden er ook 
voorwaarden gesteld. Ook het college vindt dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen, zonder 
hekken. Op 13 maart a.s. heeft de wethouder overleg met de Rotary Club, de coördinator van de 
5 mei-activiteiten en met de ambtenaar vergunningen en evenementen om het voorstel te 
bespreken. Als de vragen van het college positief worden beantwoord, zal het college de motie 
kunnen uitvoeren. 
 
Mevrouw Prins (VVD) hoopt dat de wethouder na het overleg de raad zal informeren naar 
aanleiding van het gesprek. 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat het college een positieve grondhouding heeft en in gesprek gaat 
over een paar vragen en de voorwaarden duidelijk wil hebben. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of er nog andere aanvragen liggen voor 5 mei. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat dit voor zover haar bekend is, niet het geval is. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) citeert dat in de motie staat: “opbrengsten uit de verkoop van 
gegarandeerde zitplaatsen met een gezellige lunch”. 
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Mevrouw Van Deutekom (CDA) stelt dat het een openbaar evenement is. Eventueel kunnen er 
plekken worden gereserveerd waarbij een lunch wordt aangeboden. Dit verdienmodel is nodig om 
een groot evenement te kunnen organiseren. Zij wijst erop dat er ook subsidies worden verstrekt 
aan organisaties die helemaal niet openbaar zijn voor iedereen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vindt het belangrijk dat partijen aangeven welk deel subsidie 
betreft. In het geval dat dit 100% is, moet het ook 100% openbaar zijn. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft de begroting van de Rotary Club gezien. Hieruit blijkt dat de 
Krachtcentrale een derde zelf betaalt, een derde zou de gemeente aan de Rotary betalen en een 
derde zou uit opbrengsten van de lunch bestaan. Zij denkt dat de begroting goed in balans is en 
voor de VVD is het van belang dat het openbaar toegankelijk is zonder hekken. 
 
De voorzitter stelt voor om de motie aan te houden gezien het overleg van de wethouder op 
13 maart. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat dit een optie zou zijn, maar gezien de datum van 5 mei ligt dit niet 
voor de hand. Het CDA onderschrijft de insteek van de wethouder van harte. Wat hem betreft, kan 
de motie in stemming worden gebracht. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat andere bedragen gewoon door het 
college zijn vastgesteld zonder dat de raad hierin is gekend. 
 
De voorzitter zegt dat het niet om extra budget gaat. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt voor om de motie in stemming te brengen met het verzoek aan de 
wethouder om terugkoppeling. 
 
De voorzitter stelt dat de motie het college geen uitvoeringsruimte geeft. Het college heeft een 
toezegging gedaan. Als het college taken niet goed oppakt, heeft de raad de mogelijkheid om een 
spoedvergadering bijeen te roepen. Hij schorst de vergadering kort voor overleg. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Rebel. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat het CDA voorstelt om het dictum van de motie als volgt aan te 
passen: 
 
in gesprek te gaan met de Rotary Club Huizen Gooimeer voor een subsidie van € 2.500 voor een 
openbaar en vrij toegankelijk evenement op Bevrijdingsdag ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid, 
en hierover terugkoppeling te geven aan de raad. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt de aangepaste motie overbodig. 
 
De aangepaste motie wordt aangenomen met 23 stemmen voor: VVD, CDA, D66, PvdA, 
GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen en 2 stemmen tegen: 
Dorpsbelangen Huizen. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van rust en sluit de vergadering om 23.15 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2020 
 
 

De voorzitter,     De raadsgriffier, 


