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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer  
Smits, die inspreekt over de Zomerkade en de heer Berkhout, programmamanager van de 
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter verzoekt de aanwezigen om rekening te houden met de coronamaatregelen. 
 

3. Vaststellen vergaderorde 
 De voorzitter stelt voor om agendapunt 7.4 als eerste inhoudelijke punt te behandelen voor het 
publiek op de tribune en de inspreker. Agendapunten 7.2 en 7.3 worden gevoegd behandeld. 
 
Het reglement schrijft voor dat er maximaal twee leden van een fractie het woord mogen voeren. 
In artikel 82 van de Gemeentewet staat dat de raad zorg dient te dragen voor een evenwichtige 
samenstelling van de raadscommissies, maar dit betekent niet dat alle fracties hetzelfde aantal 
leden in een commissie moeten hebben. 
 
De commissie stemt in met het voorstel om voor een van de agendapunten bij een fractie een 
derde woordvoerder toe te staan. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 13 mei 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 13 mei 2020 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededeling van wethouder Rebel over de concept RES (Regionale Energiestrategie) wordt 
betrokken bij agendapunt 7.1. De mededeling van wethouder Boom over het regionale 
koersdocument komt terug bij agendapunt 7.8. De overige mededelingen zijn voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Er zijn geen vragen aan het college. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
De inspreekreactie komt aan de orde bij agendapunt 7.4. 

 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Concept Regionale Energie Strategie (RES) 

De voorzitter verzoekt om gezien de tijd de bijdragen kort en bondig te houden. 
 
De heer Horst (Dorpsbelangen Huizen) heeft begrepen dat er windmolens zijn gepland in het 
stiltegebied aan de oostzijde van de Stichtse Brug en dat het Gooimeer experimenteel is 
aangewezen als bufferzone en Dorpsbelangen Huizen vraagt zich af of dit opportuun is. 
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De heer Schröder (D66) maakt uit de brief van het GNR op dat de windmolens in het centrum 
van Huizen, Hilversum en Eemnes komen. Hij vraagt of het concept een eerste verkenning is of 
dat het om een definitief besluit gaat. Eventuele windmolens en of zonnepanelen op het 
Gooimeer vallen binnen de gemeente Naarden, maar gezien eerdere sterke adviezen aan 
Almere om geen windmolens achter de snelweg te plaatsen, is het de vraag of ze nu hier 
geplaatst moeten worden. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) is blij met de concept RES, maar GroenLinks zal wel tegen 
punt 2 stemmen. Woon- en gebouweneigenaren moeten een windturbine op het dak kunnen 
plaatsen en nergens wordt een afstand genoemd. 
 
De heer Woudsma (CDA) vindt het goed dat in de paragraaf van het Gooi aandacht wordt 
besteed aan de cultuurhistorische waarden. Dit geeft aan dat er minder ruimte is om 
windenergie op land te plaatsen, maar dat wel wordt gezocht naar zonne-energie. Geen 
windmolens in het Gooimeer sluit aan bij de visie van het CDA. Hoewel er een uitgebreid 
participatietraject plaats heeft gevonden volgens de stukken, blijkt dat weinig inwoners van 
Huizen op de hoogte zijn van de RES. Een verzoek is om dit meer onder de aandacht te 
brengen. 
 
De heer Gencer (PvdA) sluit zich met betrekking tot punt 2 over de bufferzones aan bij 
Dorpsbelangen Huizen. Hij hoort graag van de wethouder hoe de 600 meter kan worden 
afgedwongen. 
 
De heer Ribberink (VVD) constateert dat het om een enorme opgave gaat waarvoor de kaders 
zeer star zijn. De VVD had graag meer ruimte gezien voor het invullen van energie met nieuwe 
technologieën of meer opties tot energiebesparing aan de voorkant. Er zijn meerdere 
energieverslindende bedrijven binnengehaald waarvoor extra energie moet worden opgewekt. 
Deze regio is ruim voorzien van natuurgebieden en de hoge kwaliteit van de leefomgeving van 
Huizen is een van de drie speerpunten in de Omgevingsvisie. De ruimte om energie op te 
wekken is beperkt en vanwege de intensieve bewoning is de vraag juist erg hoog. Het is 
belangrijk om oog te blijven houden voor landschappelijke waarden. Er dient voorzichtig 
omgegaan te worden met de onomkeerbaarheid van oplossingen. Voor wind- en zonne-energie 
in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap is weinig steun en grote delen van Gooi en 
Vechtstreek zijn aangemerkt als potentieel werelderfgoed, Natura 2000-gebied, stiltegebied en 
natuurnetwerk Nederland. De windmolens waarmee wordt gerekend, hebben een aanzienlijke 
hoogte. Het handhaven van de 600-meternorm en het behoud van de aardgasinfrastructuur zijn 
twee bedenkingen waarmee de VVD het eens is. De concept RES geeft niet de ateliersessies 
weer en de grote zorg met betrekking tot windmolens in en nabij de natuurgebieden komt 
nauwelijks naar voren. De afgelopen tijd zijn er allerlei bezwaren binnengekomen van 
natuurminnende organisaties. De bouwstenen van zonnepanelen op grote daken en bij 
geluidsschermen zouden de eerste focus moeten hebben en dit zou de VVD graag opgenomen 
zien in het voorstel. De heer Ribberink heeft geen verslag gezien van de ateliersessies, maar hij 
hoort graag hoe deze in Huizen en andere gemeenten in de regio zijn verlopen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij voorgaande spreker. Hij meent 
dat een alternatief zou kunnen zijn om pontons of een eiland te creëren in het Gooimeer waarop 
een veld van zonnepanelen wordt aangelegd. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie ook geen voorstander is van het 
plaatsen van zonnepanelen of windturbines in, rond of bij natuurgebieden en zeker ook niet in 
het Gooimeer dat is aangemerkt als experimenteergebied waar naast het opwekken van energie 
ook wordt gestreefd naar het verbeteren van biodiversiteit. Op welke termijn komen er 
voorstellen om concreet invulling te geven aan dit experiment?  



 

 
Datum: 17-6-2020 Blad: 4 
 

 
Als wordt ingestemd met deze RES, betekent dit dan ook dat wordt ingestemd met het 
aanmerken van het Gooimeer als experimenteergebied? Tot slot sluit de ChristenUnie zich 
inzake de ateliersessies aan bij de VVD. In de concept RES staat een aantal punten waartegen 
de bezoekers van deze ateliersessies zich hebben uitgesproken. Dit roept de vraag op in 
hoeverre deze input is meegenomen in de concept RES. 
 
De heer Bource (SGP) ziet het stuk als een aanzet tot verdere verfijning. Hij betreurt het dat 
alleen wordt gekeken naar zon en wind. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen over het plaatsen 
van windturbines en zonnepanelen in natuurgebieden en in het Gooimeer. Wellicht zou Huizen 
kunnen aanhaken bij landelijke experimenten. Het is ook jammer dat voornamelijk wordt ingezet 
op isoleren terwijl het ook belangrijk is om energie op te wekken. De SGP sluit zich aan bij gas 
en biogassen die op dit moment zeer actueel zijn. 
 
College 
 
Wethouder Rebel zegt dat de concept RES een eerste stap is om plannen in een volgende fase 
uit te werken. Met het vaststellen van deze concept RES wordt geen definitieve keuze gemaakt. 
Na dit concept wordt gewerkt aan de RES 1.0 waarvan het de bedoeling is dat de gemeenteraad 
deze voor 1 juli 2021 vaststelt en daarna zal er iedere twee jaar een vervolgsessie komen. 
Zowel de raad als de bewoners worden steeds meegenomen in nieuwe stappen, omdat 
draagvlak enorm belangrijk is. 
Windturbines aan de oostzijde van de Stichtse Brug en de Randmeren vallen nog steeds binnen 
de 600-metercontouren die voor Huizen gelden en deze zullen ook worden gehanteerd voor 
anderen. 
Op het standpunt van het GNR kan de wethouder niet ingaan. Wel heeft de reactie van het GNR 
het college zeer verbaasd. 
De 600 meter is door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) memoreert dat GroenLinks in maart ook al heeft gesproken 
over deze grens. In haar betoog heeft zij willen benadrukken dat hiermee de weg wordt 
afgesloten voor kleinere windturbines. 
 
Wethouder Rebel stelt dat er zeker aandacht is voor participatie. Het verbaast hem eigenlijk dat 
er zo weinig wordt ingesproken. Tot op heden gaat hij er maar van uit dat de inwoners akkoord 
zijn met het plan en dit is goed voor te stellen, omdat het om een redelijk beperkte opgave voor 
Huizen gaat. Het staat de raad natuurlijk vrij om te spreken over windturbines bij de buren. 
 
De heer Ribberink (VVD) meent dat het om de RES Noord-Holland Zuid gaat. Hij begrijpt dat de 
raad over Huizen gaat, maar de wensen en bedenkingen gaan volgens hem over de hele 
concept RES. 
 
Wethouder Rebel bevestigt dit. Het gaat om de totale opdracht. 
Het is de bedoeling om ruimte te bieden aan nieuwe technologieën en daarom wordt elke twee 
jaar gekeken naar een vervolgsessies. Innovaties zullen hierbij worden meegenomen. 
Besparingen en verduurzaming van de bebouwde omgeving zijn voor Huizen belangrijke 
punten. 
De aandacht voor natuurgebieden is terecht. Alles moet goed inpasbaar zijn in kwetsbaar 
gebied en dit is ook de opdracht die wordt meegegeven in de uitwerking van de zoekgebieden. 
De hoogte van de windmolens zal in de verdere uitwerking aan de orde komen. Gemeenten 
waar deze windturbines zouden moeten komen, behoren een belangrijke rol hebben in de 
meningsvorming. 
De verslagen van de werkateliers zijn te vinden op de website van de RES (energieregionhz.nl). 
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De heer Schaap wordt uitgenodigd om met een concreet uitgewerkt plan te komen met 
betrekking tot de pontons. Zaken die worden ingebracht in de procedure van wensen en 
bedenkingen worden meegenomen richting de RES 1.0. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zal dit plan verder uitwerken en het voorleggen. 
 
De voorzitter stelt voor om dit in de raadsvergadering via een motie in te dienen. 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat op het moment dat de raad deze motie omarmt, dit een 
aanvullende wens en bedenking is vanuit de gemeenteraad van Huizen. 
Wat betreft de termijn voor de experimenteergebieden kan hij op dit moment nog niet concreet 
zijn. Als wordt gekozen voor de Randmeren, dan zal dit een verdere plek krijgen in de 
uitwerking. Zodra hiervoor meer voorstellen zijn geformuleerd, wordt hierop bij de RES 1.0 of 
verder teruggekomen. 
Huizen is niet de enige gemeente waar ateliersessies zijn gehouden. Uiteindelijk gaat het ook 
om politieke keuzes. Huizen maakt deel uit van de stuurgroep Noord-Holland Zuid en het 
voorliggende stuk is de resultante van hetgeen een groot draagvlak heeft in de regio Gooi en 
Vechtstreek. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) heeft met betrekking tot het experimenteergebied ook 
gevraagd of met het vaststellen van dit concept ook wordt vastgesteld dat het Gooimeer 
experimenteergebied is. Inzake de ateliersessies bevreemdt het hem dat in de concept RES 
tegenstrijdige zaken staan. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt of de raad wat betreft de resultaten van het onderzoek van de 
zoekgebieden nog een beslissingsmoment heeft. Hij is blij dat de wethouder heeft toegezegd om 
de zorgen over de natuurgebieden mee te nemen. 
 
Wethouder Rebel zegt dat met de vaststelling van de concept RES zaken nader worden 
uitgewerkt. Dit betekent dat wordt bekeken of het mogelijk is om de Randmeren te beschouwen 
als een experimenteergebied. Uiteindelijk zal dit in de RES 1.0 nadere duiding krijgen. 
De wethouder herhaalt dat de vaststelling van de RES 1.0 een zaak is van de gemeenteraad. 
 
De heer Berkhout zegt dat er 29 ateliersessies zijn geweest in Noord-Holland Zuid. Hierbij zijn 
de reacties tegenstrijdig geweest. Wel is naar voren gekomen dat kostbare landbouwgronden 
niet opgeofferd moeten worden voor het opwekken van energie. Tegelijkertijd geven LTO en 
Campina aan dat zij juist kansen zien voor de landbouwsector en voor de veeteeltsector om 
combinaties te zoeken met zonne- en windenergie in combinatie met hun andere 
bedrijfsactiviteiten. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over de RES 1.0. Vanuit het 
college wordt een reactienota opgesteld die uiteindelijk weer terugkomt in de RES 1.0. 
Instemmen met dit concept biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of het Gooimeer als 
zoekgebied verder ontwikkeld kan worden. 
 
De voorzitter constateert dat het een behandelpunt wordt in de raadsvergadering van 1 juli a.s. 
 

7.2 Zienswijze op jaarrekening 2019, eerste begrotingswijziging 2020, begroting 2021 
 en Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Goois Natuurreservaat (GNR) 
7.3 Jaarverslag 2019 stichting Goois Natuurreservaat 

Agendapunten 7.2 en 7.3 worden gevoegd behandeld. 
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Commissie 
 
De heer Bource (SGP) kan instemmen met beide punten. Probleem is Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland en het feit dat het GNR veel moeite heeft om additionele inkomsten te 
genereren. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich voor een groot deel aan bij voorgaande spreker, met 
name wat betreft de meerjarenbegroting. Hij is benieuwd waarom Amsterdam en de provincie 
hier nog in staan en hij vraagt of de overeenkomst nog niet rond is. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij de SGP. 
 
De heer Meijerman (VVD) ziet in de begroting 2021 op pagina 10 onderaan een grafiek staan 
waaruit blijkt dat de bijdragen van de participanten van 2016 naar 2021 van 2 miljoen euro naar 
bijna 3,5 miljoen euro zijn gestegen. Kan de wethouder de beleidsmatige redenen hiervoor 
toelichten? 
 
De heer Woudsma (CDA) stelt dat in het uitvoeringsprogramma wederom begin 2020 als 
realisatiedatum van het speelbos bij de Sijsjesberg staat. 
Er wordt veel geld uitgegeven om het GNR cultuurhistorisch in stand te houden. De heer 
Woudsma vraagt zich af hoe ver wordt teruggekeken en tot welke prijs dit in stand gehouden 
blijft. Hij pleit voor meer aanplanting in plaats van alles te laten verzanden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) deelt de zorgen over de uittreding van Amsterdam en de 
provincie en zij hoopt dat de wethouder in dezen en over het speelbos een update kan geven. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) leest dat het nieuwe beleidsplan pas wordt herzien in 
2024. Hij vraagt zich af of het niet verstandiger zou zijn om hier nog een keer tussendoor naar te 
kijken als er meer duidelijkheid is over de uittreding van Amsterdam en de provincie. 
Ook hij constateert dat het speelbos begin 2020 gereed zou zijn en meent dat er vooralsnog 
weinig gebeurt. 
 
College 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er bijna wekelijks overleg plaatsvindt over de uittreding van 
Amsterdam en de provincie. Het digitaal onderhandelen is lang niet altijd even makkelijk en 
hoewel het proces vordert, denkt zij dat het proces nog wel wat tijd zal kosten. 
Over het speelbos is een aantal bijeenkomsten geweest. In november, januari en februari zijn 
bijeenkomsten georganiseerd door het GNR. Deze zullen worden gevolgd door een bijeenkomst 
waarbij ambtenaren, mensen van het GNR en de omwonenden uitgenodigd zullen worden. 
Waarschijnlijk zal dit na de zomervakantie plaatsvinden. Alle partijen zijn bereid om weer met 
elkaar om tafel te gaan. De wethouder zal de raad hierover informeren zodra er meer bekend is. 
Bij de grafiek waar de heer Meijerman op heeft gewezen, zit in ieder geval een indexatiefactor. 
Ook is een aantal jaar geleden aan alle gemeenten een extra bijdrage gevraagd. 
 
De heer Meijerman (VVD) is juist benieuwd waarom de gemeenten om een extra bijdrage is 
gevraagd en waarom het GNR zoveel duurder is geworden. 
 
Wethouder Verbeek wijst op de transitieperiode van het GNR waarvoor meer geld nodig was 
voor projecten. Een nieuwe directeur/rentmeester heeft een wijziging willen doorvoeren in de 
organisatie. In het verleden hebben wellicht minder indexeringen plaatsgevonden dan in de 
afgelopen jaren. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat op het moment dat het over projecten gaat, 
het een tijdelijk aspect heeft. Dit ziet hij niet terug. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat deze discussie over het GNR een aantal jaar 
geleden ook is gevoerd. De problemen die toen speelden, zijn opgelost en een van de manieren 
waarop was een forse bijdrage van de participanten. 
 
De heer Meijerman (VVD) heeft gevraagd waarom het de afgelopen jaren zoveel duurder is 
geworden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) brengt in herinnering dat in het verleden door GNR is 
gevraagd om bij te springen in de achterstanden die waren opgelopen. De vraag is hoe lang dit 
nog voortduurt. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er vanzelfsprekend wordt gestreefd naar een bijdrage waardoor de 
bijdragen van de gemeenten niet hoeven te stijgen behalve met de indexatie. 
Het antwoord op de vraag op het cultuurhistorisch in stand houden van de heide heeft zij op dit 
moment niet paraat. Morgen heeft zij toevallig een bestuursvergadering van het GNR en zij zal 
deze vraag graag als rondvraag meenemen. 
De systematiek van het GNR om het beleidsplan elke vier jaar te actualiseren, wordt 
gehonoreerd omdat het GNR hierin een autonome bevoegdheid heeft. 
 
De heer Bource (SGP) heeft al aangegeven akkoord te zijn met de opmerking zoals hij heeft 
gemaakt. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is akkoord.  
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt uit de beantwoording dat de vertraging van het speelbos 
wordt veroorzaakt door het proces van de gemeente. De ChristenUnie is akkoord met het 
voorstel. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is akkoord.  
 
De heer Meijerman (VVD) sluit zich hierbij aan.  
 
De heer Gencer (PvdA) is akkoord.  
 
De heer Woudsma (CDA) sluit zich hierbij aan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is ook akkoord.  
 
De heer Schröder (D66) sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is akkoord. 
 
De voorzitter concludeert dat het een hamerstuk wordt in raadsvergadering van 1 juli a.s. 
 

7.4 Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade en omgeving 
De heer Smits woont aan de Zomerkade en spreekt in namens een aantal inwoners. Iedereen is 
het erover eens dat het een mooi plan is. Wel wordt betreurd dat er geen alternatieven zijn. De 
mogelijkheid van een zwemplek Wedekuil is aan het eind van een inspraak geopperd en is 
direct aan het plan toegevoegd. Een zwemplek in de Wedekuil heeft als nadeel dat het mooie 
centrale plein verdwijnt. Dit plein wordt het hele jaar gebruikt door met name ouders met kleine 
kinderen en er zijn weinig alternatieven. Bij evenementen op het sport- en evenementenstrand is 
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het plein altijd het centrum geweest waar de organisatie met een grote tent zit en ook bij de 
Nieuwjaarsduik staat hier een grote tent. De zwemplek wordt hooguit twee tot drie maanden per 
jaar gebruikt en in de overige tijd moet het water worden schoongehouden van alles wat erin 
waait en moet er waarschijnlijk jaarlijks worden gebaggerd. Als de zwemplek tegenover de 
Wedekuil, in het water van het Gooimeer – wat oorspronkelijk het plan was - wordt gemaakt, is 
de zwemvijver er bijna op dezelfde plek, dichtbij de horeca, eventueel met een steiger en 
waarschijnlijk is deze optie veel goedkoper. Andere voordelen zijn dat de Wedekuil het hele jaar 
bruikbaar blijft voor allerlei evenementen en voor de kleinere jeugd en dat het strand geen 
onderbrekingen kent. De heer Smits verzoekt om dit plan te laten uitwerken. 
Als tweede punt wil hij in overweging geven om bij het sport- en het evenementenstrand van mei 
tot oktober parkeren niet meer toe te staan. Het zou jammer zijn dat een mooie kade verpest 
wordt door allemaal auto’s voor de deur. In het verleden is gesteld dat de kade autovrij zou 
blijven. 
Tot slot wijst hij erop dat het skatepark niet meer veilig is en dat dit opgeknapt moet worden. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of de heer Smits de Wedekuil wil laten zoals deze nu is 
of dat deze op een of andere manier aangepast zou moeten worden. 
 
De heer Smits denkt dat de Wedekuil schoongemaakt moet worden. Net als de hele Zomerkade 
moet deze een beetje opgefrist worden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de heer Smits met het parkeren de doorgang bij  
de Westkade tot aan de Wedekuil bedoelt. 
 
De heer Smits bedoelt vanaf de Wedekuil tot aan het einde van de bocht dat nu het sport- en 
evenementenstrand is. 
 
De voorzitter stelt voor om na afloop van het openbare deel de vragen over de geheime bijlage 
te behandelen en hierna de standpunten te bepalen. 
 
De commissie is akkoord met dit voorstel. 
 
Commissie 
 
De heer Bource (SGP) heeft technische vragen gesteld over het verplaatsen van het 
parkeerterrein. Hij vindt de veiligheid van de kinderen met een zwemvijver op het plein een 
belangrijk punt. Het lijkt erop dat er met dit plan voor is gekozen om de quick wins niet te doen 
en dit betreurt de heer Bource. Meedenkende inwoners hebben voorgesteld om de horeca te 
verplaatsen naar het strand. Hij is benieuwd hoe de wethouder tegenover dit idee staat. Ook 
krijgt hij graag een reactie op het idee om de Wedekuil een upgrade te geven. 
 
De heer Boonstra (ChristenUnie) stelt dat het gebouw van de strandwacht nodig aan vervanging 
toe is en hij vraagt zich af of dit in de plannen is meegenomen. 
Welke evenementen zouden op het evenementenstrand georganiseerd worden en hoe staan de 
bewoners tegenover het organiseren van evenementen? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt het een slecht idee om van de Wedekuil een 
zwemplek te maken. Hij zou deze plek liever in het midden van het strand geplaatst zien, dichtbij 
de strandwachten. De Wedekuil blijft dan beschikbaar voor allerlei activiteiten zoals de 
Nieuwjaarsduik. Als zwemplek kan de locatie slechts drie maanden per jaar worden gebruikt en 
het is veel goedkoper om elders een waterplek te realiseren. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vindt het jammer dat geen gebruik wordt gemaakt van de 
kust. Op het moment dat er een steiger wordt gemaakt die het water in gaat, kunnen mensen 
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met een boot richting Zomerkade komen voor vertier en om gebruik te maken van de horeca. Hij 
pleit ervoor om de Wedekuil wel op te knappen, maar er geen zwemvijver te realiseren die 
slechts een paar maanden per jaar kan worden gebruikt. De overige tijd is het een vuilnisstort 
waar van alles in waait. 
De Zomerkade is ooit gebouwd met in de zomer een parkterrein op het grasveld achter de 
surfschool. Op een gegeven moment zijn auto’s gaan parkeren in de straten achter de 
Zomerkade, zodat de bewoners hier hun auto niet meer kwijt konden. De gemeente heeft hierop 
besloten om een parkeerterrein te maken op het strand. De huidige wethouder wil weer terug 
naar het oude systeem. De heer De Bruijn vreest dat de volgende wethouder de situatie weer 
terugdraait, omdat de wijk zal blijven klagen over het parkeerprobleem. 
Leefbaar Huizen wil wel dat de Zomerkade wordt aangepakt en dat deze bereikbaar is vanuit het 
water. Verder wordt verzocht om het voorgenomen parkeerterrein te heroverwegen. 
 
De heer Ribberink (VVD) is naar aanleiding van de inspreker benieuwd naar een reactie van de 
wethouder. Ook hij wijst op het belang van de veiligheid van de zwemvijver met betrekking tot 
kleine kinderen en de locatie van de strandwacht. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA positief is over de indeling. Er zijn nog wel zorgen over 
de parkeergelegenheid. Ook is hij benieuwd naar de reactie van de wethouder op de inspreker. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt het verstandig om vanuit de Kustvisie eerst dit plan uit te 
voeren. Zij vraagt of er zicht is op hoeveel mensen buiten Huizen gebruik maken van het strand. 
Het huidige plan voor de Wedekuil is anders dan de eerdere plannen. Graag hoort zij waarom 
hiertoe is besloten en zij is benieuwd naar de opzet van de zwemvijver, hoe deze gebruikt zou 
worden en wat de toegevoegde waarde is voor het water dat aan het strand ligt. Zij sluit zich aan 
bij het pleidooi van Leefbaar Huizen voor een steiger. 
Mevrouw Van Deutekom onderschrijft het beeld van de inspreker over de skatebaan. 
Er zal een vervolg komen op de participatie. Kan de wethouder aangeven hoe dit eruit zal zien? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) begrijpt dat het eerste deel van de Kust, de herinrichting 
Zomerkade, het budget te boven gaat. De vraag is of de wethouder alternatieven heeft 
onderzocht om het project voor lagere kosten te realiseren. Is er inzicht in de totale kosten voor 
de herinrichting van de Zomerkade en de gevolgen van de keuzes voor de eerste fase ten 
aanzien van de volgende fase, ook voor de omwonenden? Op grond waarvan heeft de 
wethouder gekozen voor het starten met het centrale deel van de Zomerkade, het strand, de 
zwemplek en het parkeren?  
Wat verstaat de wethouder onder het vervolg van de participatie en kunnen ook nog andere 
onderdelen als eerste project gekozen worden? 
Een laatste vraag is of de wethouder kan ingaan op de reactie van de inspreker en het 
voorgestelde alternatief. 
 
De heer Schröder (D66) sluit zich aan bij de vraag van het CDA over het gesloten atol dat niet 
meer tot aan het water komt. Hij is verder benieuwd wat er gebeurt als de plannen worden 
goedgekeurd en het budget op is. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) mist ook de quick wins en hoort graag een reactie op 
de Wedekuil. Het bedrag dat wordt genoemd is voor de hele Zomerkade. Het gereserveerde 
bedrag is bedoeld voor dit deel van de Zomerkade. In dit kader vraagt hij hoe fasen 2 en 3 zullen 
worden ingevuld. Hij is benieuwd naar de planning en of rekening wordt gehouden met het 
seizoen. Dorpsbelangen Huizen vraagt aandacht voor eventuele extra toiletvoorzieningen. 
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College  
 
Wethouder Boom memoreert dat hij bij het vaststellen van de Kustvisie heeft gewaarschuwd dat 
elk plan nadelen met zich meebrengt en ook altijd alternatieven heeft. Op het moment dat de 
Kustvisie is vastgesteld, zijn keuzes gemaakt en de alternatieven zijn uitgebreid onderzocht. 
Hoewel hij een paar goede ideeën heeft gehoord, is dit volgens hem niet meer het moment om 
deze mee te nemen. Over de Wedekuil en de Zomerkade zal een volledige participatie 
plaatsvinden, maar met de uitgangspunten die met het vaststellen van de Kustvisie zijn bepaald. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) ziet een voorstel van één aanbieder en zij denkt dat er meer 
bureaus zijn die graag met een plan willen komen. 
 
Wethouder Boom zegt dat de uitwerking van het plan door één aanbieder is gebeurd, maar deze 
uitwerking is gedaan op basis van de keuzes die in de Kustvisie zijn gemaakt en hier staat een 
uitgegraven Wedekuil in. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat er een plan wordt voorgelegd waarbij duidelijk 
wordt gemaakt dat er een deel wordt gerealiseerd en dit heeft alles te maken met geld. Er is ook 
een plan met een steiger in het water en deze wordt niet meer genoemd, omdat een ander plan 
de voorkeur van de wethouder heeft en waarin de parkeerplaats wordt verschoven waarvan al 
eerder is gezegd dat dit geen goed idee is. 
 
Wethouder Boom erkent dat de veiligheid van de vijver een serieus issue is. De huisvesting van 
de strandwacht wordt zo ingericht dat de veiligheid in het gebied kan worden gehandhaafd. Bij 
de Wedekuil wordt behalve de zwemvijver een vergroende verblijfslocatie toegevoegd en ook 
wordt de wijk vergroend. De horeca zal worden gefaciliteerd om naar het strand te gaan. Bij 
keuzes spelen ook de financiën een rol en op basis hiervan is de steiger vooralsnog niet 
toegevoegd. Dit betekent echter niet dat deze is vervallen. 
De inspreker heeft er blijk gegeven goed mee te denken, maar helaas moet de wethouder hem 
erop wijzen dat het besluit voor de Wedekuil al is genomen. 
Met betrekking tot het atol brengt de wethouder in herinnering dat deze ooit tot de Kustvisie 
heeft geleid. 
Een betrokken jonge skater heeft zich gemeld met een plan voor het skatepark. Hiervoor is in 
potentie 60.000 euro beschikbaar, maar het plan gaat dit budget te boven en nader overleg om 
het skatepark te upgraden wordt nog gevoerd. 
De ChristenUnie heeft geïnformeerd naar de evenementen. Hierop komt hij schriftelijk terug. 
De participatie zal plaatsvinden binnen de grenzen die eerder zijn afgesproken. 
Parkeren is hierbij een serieus punt van zorg en aandacht waarover met elkaar moet worden 
nagedacht. 
Als de eerste stap nu wordt gezet, zou het mogelijk kunnen zijn dat er in het seizoen van 2021 
gebruik van gemaakt kan worden. 
Er zijn geen cijfers bekend van bezoekers van buiten Huizen. 
Het doorlopen van de zwemvijver naar de kust is op dit moment onderwerp van discussie met de 
ontwerpers. 
Financiële gevolgen van het opknippen zijn er niet, omdat het plan als een ketting is vastgesteld 
waar de kralen langzamerhand aan toegevoegd kunnen worden. De vervolgstappen zijn 
afhankelijk van hoeveel budget er beschikbaar is. 
De quick wins kosten geld en de elementen die nu geschetst worden, zijn net aan te realiseren. 
De wethouder hoopt binnenkort te komen met een voorstel voor het realiseren van een 
strandpaviljoen door een private ondernemer die past in de Kustvisie. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) merkt op dat er is gekozen voor vier elementen voor de 
herontwikkeling van de Zomerkade. Waarop is deze keuze gebaseerd? 
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Wethouder Boom stelt dat deze elementen het meest toevoegen aan de wijk als geheel en aan 
de Zomerkade als prettige verblijfsplek. Een belangrijk element hierbij is de vergroening. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) informeert naar het vervolg van de participatie. 
 
Wethouder Boom zegt dat eerder bij de Kustvisie is afgesproken dat participatie wordt 
toegevoegd waarbij de elementen zoals eerder bepaald in de Kustvisie vaststaan en de 
participatie over de invulling gaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tot een andere invulling van 
het groen te komen. 
 
De heer Bource (SGP) benadrukt het belang van de parkeergelegenheid. Hij is blij dat de 
wethouder het met de SGP eens is dat de veiligheid van de zwemvijver een belangrijk punt is. 
Hij betreurt het dat de quick wins niet worden meegenomen, maar hij begrijpt dat het budget 
hiervoor niet toereikend is. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt of het de bedoeling is dat er een 
strandwacht bij de Wedekuil komt om de veiligheid in de gaten te houden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de winkeliers en de ondernemers ook worden 
meegenomen in de participatie. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt of er al is nagedacht over de vorm van parkeren als dit alleen 
voor bewoners wordt toegestaan. Wellicht kan het strandpaviljoen parkeerders trekken, zodat 
hierdoor al een deel van het probleem wordt opgelost. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) denkt dat bezoekers van het strand voor het merendeel 
afkomstig zijn uit Huizen. In dat geval is het de vraag of het nodig is om een aparte 
parkeerplaats te maken of dat het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd. Dit scheelt 
veel geld dat op andere plekken kan worden toegevoegd. Wordt de raad betrokken bij nader 
overleg over het parkeren? 
Er zal toch nog worden gekeken naar het oorspronkelijke (uitgebreidere) idee voor de Wedekuil. 
Wordt de raad hierbij betrokken? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij voorgaande spreker inzake het stimuleren van 
fietsen. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt of het eerdere idee voor de Wedekuil nog terugkomt in de 
commissie. Verder doet hij de suggestie om te bekijken op welke manier inkomsten gegeneerd 
zouden kunnen worden zoals met het strandpaviljoen of met de verhuur van bedjes. 
 
Wethouder Boom is met de verschillende sprekers eens dat het niet meer van deze tijd is om 
alleen parkeerplaatsen voor auto’s aan te leggen. Wel wijst hij erop dat het voor de horeca ook 
van belang is dat mensen bij minder goed weer komen eten. In de participatie zullen behalve de 
bewoners ook ondernemers deelnemen. 
Na de participatie volgt een definitief voorstel naar de commissie van september. 
 
De heer Schröder (D66) wijst erop dat participatie in de zomermaanden wellicht iets moet 
worden verlengd. 
 

7.5 Mobiliteitsplan 2020 
De heer Woudsma (CDA) is blij dat er veel aandacht is voor de fiets en voor hoe wordt 
omgegaan met e-bikes en deelmobiliteit. Er wordt heel veel over stromen gesproken en hij 
verzoekt om hierbij de andere centra dan het oude dorp niet te vergeten. 
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Het wordt niet duidelijk wat het betekent dat de entree van de Kruin herkenbaar moet worden 
gemaakt. 
Voor de Driftweg wordt hetzelfde voorgesteld als voor de Haardstedelaan. Maar er wordt niet 
uitgelegd wat dit betekent. 
Met betrekking tot de verwijzing naar het beleidsplan elektrisch rijden gaat de heer Woudsma 
ervan uit dat deze nog in de raad wordt besproken. 
Moet vandaag een besluit worden genomen over de entree voor de oost- en westzijde van het 
centrum of komt dit nog terug? 
De heer Woudsma heeft nog wel bedenkingen bij het fietsparkeren en hij pleit ervoor om ook bij 
de Zomerkade goed te kijken naar plekken voor fietsparkeren. 
Met betrekking tot de quick wins zijn fietsverkeer en fietsplekken belangrijk, maar ook de 
ontwikkelingen van de kruispunten Naarderstraat, Karel Doornmanlaan en Crailoseweg. 
 
De heer Gencer (PvdA) is tevreden met de werkwijze en de manier waarop het mobiliteitsplan is 
opgesteld: Het verkeerscirculatieplan 2013, een fietsenstalling en een 
verkeersbelevingsonderzoek uit 2000 zijn meegenomen en zeventien bewoners hebben hier 
actief op gereageerd met het noemen van een aantal hotspots. 
Bij de Kamperfoelieschool is in 2015 de weg opnieuw ingericht. Deze is echter nog altijd niet 
veilig en de PvdA verwacht op korte termijn aanvullende maatregelen. Met betrekking tot 
elektrisch rijden is er een toename van het aantal laadpalen. Meestal worden twee publieke 
plaatsen ingenomen door de laadpalen en bovendien worden deze plekken ook vaak bezet als 
niet wordt opgeladen. Ziet de mogelijkheden om dit laatste probleem aan te pakken? Het 
fietsparkeren in het centrum blijft een probleem. Het college komt in ieder geval in 
samenwerking met het toegankelijkheidspanel en ondernemers met een plan voor een 
fietsenstalling. De PvdA ziet uit naar de uitwerking en dit geldt ook voor de projecten die met het 
HOV samenhangen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) mist de integrale toekomstvisie, een verbinding tussen het 
openbaar vervoer en de fiets en aandacht voor de vergrijzende bevolking. De quick wins zijn 
voor GroenLinks prima om mee te starten, maar de Haardstedelaan, de Nieuw Bussummerweg 
en het HOV zijn toch geen quick wins, maar lopende projecten? 
 
De heer Schröder (D66) schrikt ervan dat een aantal projecten de afgelopen vijf jaar al heeft 
plaatsgevonden en nu alweer op de rol staat zoals VRI’s en kruisingen. Andere projecten 
worden tien jaar vooruitgeschoven en het is de vraag of deze in dit beleidsplan meegenomen 
moeten worden. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat de aanpassing van de fietsstraat naar 
eenrichtingsverkeer voor Dorpsbelangen Huizen op nummer 1 staat, samen met de 
fietsparkeerplaatsen. Verder is het belangrijk om de Kamperfoelieschool veiliger te maken. Het 
is heel bijzonder dat de snelheid op de Haardstedelaan niet omhoog is gegaan. Het verzoek om 
een vrachtwagenverbod in te stellen zou wat Dorpsbelangen Huizen betreft onderzocht kunnen 
worden als het door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden. 
 
De heer Bource (SGP) is tevreden over de betrokkenheid van de inwoners bij de totstandkoming 
van de nota. De SGP stemt van harte in met het eenrichtingsverkeer op de Kerkstraat. Wel is hij 
benieuwd hoe wordt omgegaan met het aanrijden van ambulances en in dezen staat hij positief 
tegenover het idee om het kleine stukje bij de praktijk tweerichtingsverkeer te maken. De 
aanpassing van de Kerkstraat zal gevolgen hebben voor de Tuinstraat en hij is benieuwd op 
welke termijn de wethouder iets doet met de klachten van inwoners. Het is erg belangrijk dat 
wordt gezocht naar slimme oplossingen voor het fietsparkeren in het centrum. Een fietsbrug over 
de Oude Haven vindt de SGP niet nodig. Wel sluit de heer Bource zich aan bij het pleidooi van 
het CDA om een aantal kruispunten volledig oversteekbaar te maken.  
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Met betrekking tot elektrische auto’s denkt hij dat de focus niet alleen dient te liggen op 
laadpalen, maar dat ook moet worden nagedacht over waterstofauto’s. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt dat elektrische laadpalen voor een aantal 
mensen een groot probleem zijn qua locatie. Er kunnen op veel plaatsen palen neergezet 
worden, maar dit gebeurt vaak bij mensen voor de deur die zelf geen elektrische auto hebben. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) constateert dat het plaatsingsbeleid van de laadpalen geen 
onderdeel uitmaakt van het beleid. In het voorstel over de financiële onderdelen staat dat de 
budgetten gewijzigd worden ingezet. Is hiervoor geen begrotingswijziging nodig? Verder vraagt 
hij zich af of de fiets niet het uitgangspunt van de visie zou moeten zijn van de nota. Hebben bij 
herinrichting de bomen of de fietsen prioriteit? De rotondes op de HOV-route worden aangepast 
en de vraag hierbij is in hoeverre ervoor wordt gezorgd dat er een veilige oversteek voor de 
fietsers is. De heer Doorn verzoekt om de fietsersoversteek van het Prins Bernhardplein te 
onderzoeken. Vergrijzing is in het stuk vooral gekoppeld aan de e-bike. De ChristenUnie denkt 
dat hierbij ook rollators en scootmobielen betrokken moeten worden. Wellicht zullen er ook meer 
invalideparkeerplaatsen nodig zijn. De heer Doorn is benieuwd waarom de voetgangers niet 
worden benoemd in het stuk en hij meent dat lopen wellicht gestimuleerd moet worden. Een 
laatste vraag is of de regio, de MRA, de provincies en de spoorwegen het visiekaartje van 
Huizen delen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of het HOV bepaalt hoeveel buslijnen er in Huizen 
zijn. Eerder heeft hij al geopperd om oplaadpunten in lantaarnpalen te integreren en dan met 
name in de buurt van huishoudens, zodat auto’s ’s nachts kunnen opladen. 
 
De heer Meijerman (VVD) heeft waardering voor het mobiliteitsplan en hij is benieuwd naar de 
beantwoording van de gestelde vragen. 
 
College 
 
Wethouder Boom zegt dat op de Haardstedelaan hetzelfde wegprofiel is gebouwd als op de 
Driftweg waarbij op de laatste nog drempels zijn. 
Het beleidsplan elektrisch rijden zal volgen. Over het voorliggende plan wordt een besluit 
genomen en dit zal vervolgens worden uitgewerkt. Dit komt niet meer terug bij de raad. 
Volgens de wethouder zijn er ruim voldoende fietsparkeerplekken in het centrum, maar wordt 
hier niet altijd gebruik van gemaakt. 
De Delta zal worden uitgevoerd, maar aangezien het om uitwerking gaat, komt het niet terug 
naar de raad. 
In Huizen zijn over het algemeen voldoende parkeerplaatsen. Wanneer laadpalen worden 
aangevraagd, wordt gezocht naar een cirkel van 150 tot 200 meter om deze aan te leggen. 
In het HOV zit veel over de veilige fietspaden en de fietsstructuur die ook in de Kustvisie 
terugkomt. 
Het feit dat veel VRI’s en andere zaken weer aangepakt moeten worden, heeft te maken met 
voortschrijdende techniek waardoor zaken efficiënter zijn in te regelen. 
De fietsverbinding Naarden-Bussum zal regionaal ingezet worden. 
Voor een vrachtwagenverbod in de Haardstedelaan zal weer een verkeersstudie uitgevoerd 
moeten worden en hiervoor is een externe verkeersdeskundige nodig. 
Voor de Tuinstraat en de Meentweg zal bepaald moeten worden of deze één richting het dorp uit 
moeten. Dit heeft als voordeel dat er een veilige fietsverbinding kan worden gecreëerd. 
In variant 1 van de Kerkstraat is geen knip aangebracht wat betekent dat er alleen één richting 
het dorp uit is. De Melkweg wordt dan het dorp in. 
In het mobiliteitsplan gaat het er niet om wat politiek wenselijk is, maar hoe de mobiliteit van 
iedereen wordt gegarandeerd. 



 

 
Datum: 17-6-2020 Blad: 14 
 

De wethouder stelt dat de HOV-lijn niets met het aantal buslijnen te maken heeft. Deze gaat 
over de snelle verbindingen. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft gevraagd hoe de bezetting van de elektrische parkeerplaatsen 
beperkt kan worden en of door de toename van deze parkeerplaatsen de reguliere 
parkeerplaatsen niet in het geding komen. 
 
Wethouder Boom wijst op het beleid hoe wordt gehandeld op basis van een aanvraag voor een 
laadpaal. Op dit moment is er nog geen praktische oplossing voor het probleem van het blijven 
staan op een parkeerplaats als niet meer wordt geladen. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of dit betekent dat de wethouder het probleem wel onderkent en 
dat op het moment dat er tools zijn deze ingezet zullen worden. 
 
Wethouder Boom constateert dat veel bewoners bezwaar maken tegen het plaatsen van de 
palen. Daarnaast zijn de plaatsen langdurig bezet. Het stimuleren van elektrisch rijden blijkt ook 
nadelen met zich mee te brengen. Een oplossing hiervoor zou wenselijk zijn. 
 
De heer Gencer (PvdA) deelt nog mee dat de PvdA zich met betrekking tot de Kerkstraat kan 
vinden in het voorstel van de wethouder. 
 
De heer Woudsma (CDA) wacht af hoe de maatregelen met betrekking tot de fietsstraat en de 
Melkweg zullen uitpakken. Hij heeft hier nog wel zijn bedenkingen bij. 
 
De heer Schröder (D66) merkt op dat de maatregelen in het uitvoeringsprogramma oplopen tot 
zeer hoge bedragen en hij vraagt zich af hoe de raad hier budgettair bij betrokken wordt. 
 
De heer Bource (SGP) overweegt een amendement voor het stukje Kerkstraat bij de 
groepspraktijk. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) kan instemmen met de kanttekening dat hij het 
plaatsen van de laadpalen kritisch zal volgen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is er verbaasd over dat de vragen van de ChristenUnie over de 
voetgangers, rollators en invalidenparkeerplaatsen politiek geïnspireerd worden genoemd door 
de wethouder. De ChristenUnie heeft dit niet als politiek punt bedoeld, maar blijft benieuwd naar 
de antwoorden op de vragen over vergrijzing. 
Inzake de buslijnen vraagt de ChristenUnie zich af hoe mensen die verder van de haltes van de 
HOV-lijn af wonen bij de haltes terechtkomen met andere buslijnen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) betreurt het dat de elektrische auto geen verdienmodel 
wordt door stroom van de gemeente te kopen. 
 
Wethouder Boom licht toe dat uitvoeringszaken die heel gevoelig liggen met de raad besproken 
zullen worden. Een voorbeeld hiervan is de Kerkstraat. 
Het budget voor het plan zit onder andere in het budget van openbare werken en verkeer waarin 
gelden voor onderhoud zijn gereserveerd. 
Er is wel degelijk gekeken naar de bereikbaarheid voor de toegankelijkheid voor voetgangers 
met rollators en scootmobielen. Deze zijn niet concreet benoemd, omdat het plan over de hele 
mobiliteit gaat. De bevolkingsopbouw en de vergrijzing zijn hierin meegewogen. De deskundigen 
menen dat Huizen niet zal dichtslibben. Juist vanwege de vergrijzing wordt koopgedrag gespreid 
en wordt op een andere manier gebruik gemaakt van de mobiliteitsmogelijkheden. 
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De manier waarop buslijnen en voetpaden worden ingezet om de mensen naar de HOV-hubs te 
brengen, zal de wethouder in de volgende commissie inzichtelijk maken aan de hand van 
studies die zijn gedaan. 
 
De heer Bource (SGP) heeft voldoende informatie voor behandeling in de raad. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft voldoende informatie. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft voldoende informatie en neemt het mee terug naar de 
fractie. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft voldoende informatie en stemt in met het plan. 
 
De heer Meijerman (VVD) is ook akkoord. 
 
De heer Gencer (PvdA) is ook akkoord.  
 
De heer Woudsma (CDA) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is akkoord. 
 
De heer Schröder (D66) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is akkoord. 
 
De voorzitter concludeert dat het een behandelpunt wordt in de raadsvergadering van 1 juli a.s. 
 

7.6 Welstandsnota 2020 
Mevrouw Prins (VVD) is blij dat ze het woord mag voeren over een onderwerp waarmee zij zich 
sinds 2012 bezighoudt. Destijds heeft de raad voor een nieuwe richting gekozen waardoor het 
oude dorp goed beschermd is. Op 15 april 2019 is er een inspraakavond gehouden voor 
raadsleden. Hier werd voorgesteld om weer meer welstandstoezicht toe te passen op 
nieuwbouw van hoofdwoningen. Er is gevraagd waarom dit weer wordt ingevoerd en wat er fout 
is gegaan met de huidige welstand. Een duidelijk antwoord is op deze vraag niet gekomen. Er is 
een foto getoond van een huis die duidelijk moest maken wat er mis is gegaan, maar de raad 
deelde deze mening niet helemaal. De argumenten om weer welstandstoezicht in te voeren voor 
hoofdgebouwen zijn heel karig en slecht onderbouwd. In het oude dorp is al verscherpt 
welstandstoezicht en dit werkt heel goed. De VVD pleit ervoor om onderdeel 2a dat staat voor 
meer welstandstoezicht bij nieuwbouw van hoofdgebouwen uit het voorstel te halen. Mocht het 
nodig zijn, dan kan immers de excessenregeling gehanteerd worden. Het rapport is heel 
traditioneel, behoudend geschreven en er staat weinig over duurzaam materiaalgebruik of 
energiezuinige oplossingen. Tegenwoordig worden veel huizen gebouwd van kruislaaghout, 
maar dat zou in Huizen niet mogelijk zijn. Platte daken met sedum zijn niet ook toegestaan. Het 
zou mooi zijn als er een paragraaf wordt toegevoegd met de mogelijkheden voor innovatief, 
duurzaam of energievriendelijk bouwen. Wanneer met de nieuwe Welstandsnota wordt 
ingestemd, zullen geen innovatieve, duurzame en energievriendelijke huizen worden gebouwd. 
De wethouder wordt gevraagd naar de aanleiding om het welstandstoezicht opnieuw in te 
voeren en wat hij vindt van de suggestie om de welstandsnota aan te passen met innovatief, 
duurzaam en energievriendelijk bouwen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of het langzamerhand de ruimte zoeken om 
de vrijheid van bouwen weer te beperken te maken heeft met een nieuw college. Hij sluit zich 
aan bij de VVD om paragraaf 2A te schrappen.  
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Het duurzaam bouwen waar de VVD voor pleit, is ook weer een beperking en bovendien leidt 
duurzaam bouwen tegenwoordig tot besparingen, maar dit zou niet opgelegd moeten worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) wil niets opleggen, maar wil als onderdeel van de nota dat de 
mogelijkheden worden genoemd. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat toen het vierde kwadrant werd bebouwd, er heel 
veel ruimte was voor eigen initiatieven maar dat weinig mensen van deze mogelijkheid gebruik 
hebben gemaakt. Hij ziet echter het voorstel van de VVD met belangstelling tegemoet. 
De ChristenUnie is trots op het dorp en zeker op de kenmerkende oude delen van het dorp en 
het aanzicht en wil dit ook zo houden. Vaak worden echter bewust of onbewust wijzigingen 
aangebracht en de heer Doorn vraagt zich af of mensen wel weten welke regels er gelden en 
het is de vraag of de oude nota wordt gehanteerd. Hij refereert hierbij naar moderne dakkapellen 
in het oude centrum, een nieuwe gevel die voor een oude wordt geplaatst of houten schuttingen 
die de 2 meter overschrijden. Om te toetsen aan de welstand moet de gemeente ingeschakeld 
worden en dit kost geld waardoor in feite een drempel wordt opgeworpen. De welstandsnota 
wordt overigens tegenwoordig de nota voor het uiterlijk van bouwwerken genoemd. Ook mist de 
heer Doorn een advies van de welstandscommissie. Wel is een inspraak van Vrienden van het 
Oude Dorp toegevoegd die niet overal heel concreet is. Ook ontbreekt een onderdeel 
communicatie zodat mensen kunnen weten waaraan ze moeten voldoen. De regels voor 
erfafscheiding in het oude dorp worden losgelaten en straks wordt in feite alles mogelijk. De 
ChristenUnie pleit ervoor om de regels die nu gelden voor het oude dorp niet te wijzigen. Het 
toepassen van zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht zou de ChristenUnie met uitzondering 
van zonnedakpannen niet meer willen toestaan en het zou zelfs wenselijk zijn om het 
beschermd dorpsgezicht uit te breiden, maar dit zou bij het vaststellen van een 
bestemmingsplan moeten gebeuren. Graag hoort de heer Doorn of dit klopt. 
De nota schrijft voor dat er per geval wordt bekeken wat wel en niet acceptabel is. Hiermee 
wordt een precedentwerking gecreëerd die niet wenselijk is. 
Tot slot stelt de heer Doorn voor om welstandseisen voor het BNI-terrein te bepalen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt het belangrijk om het oude dorp intact te 
houden. Hij hoopt dat hiermee met de bebouwing tegenover de kerk rekening wordt gehouden 
en dat goed wordt geluisterd naar de Vrienden van het Oude Dorp, hoewel hij ook begrijpt dat 
de ontwikkelaar een winstmodel heeft. Zonnepanelen zouden helemaal niet in het oude dorp 
geplaatst moeten worden. Hiervoor in de plaats zouden zonnedakpannen gebruikt kunnen 
worden. 
 
De heer Bource (SGP) deelt de zorg voor het oude dorp zoals verwoord door de ChristenUnie. 
De totstandkoming van de nota inclusief de inspraak waardeert hij zeer. 
 
De heer Schröder (D66) verzoekt de wethouder om de keuze voor welstandstoezicht op 
nieuwbouw toe te lichten. Hij deelt de zorgen van de ChristenUnie en de SGP over de 
erfafscheidingen in het beschermd dorpsgezicht. In dit kader is hij benieuwd hoe het 
bestemmingsplan zich verhoudt met de toekomstige Omgevingsvisie. Tot slot informeert hij naar 
de grote hoeveelheid handhavingsgevallen. 
 
De heer Honing (PvdA) sluit zich voor een groot deel aan bij de VVD. Wat de PvdA betreft, mag 
er wel wat vrijheid zijn op het gebied van welstand. Wel moet het oude dorp beschermd worden. 
Hij vraagt waarom de minimale eisen van welstand gelden voor nieuwbouwprojecten onder de 
500 m2. 
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College 
 
Wethouder Boom hoort de verschillende fracties hun ontevredenheid uiten, omdat zijn hun 
wensen niet terugzien in de nota zoals het beschermen van het oude dorp dat in het 
bestemmingsplan wordt geregeld. 
Het aantal handhavingsgevallen was in eerste instantie zelfs 500, maar dit is in verband met het 
nieuwe beleid teruggebracht tot 80. Alleen de handhaving in het oude dorp verloopt goed, omdat 
hier ook wordt gewaarschuwd als er iets wordt gebouwd dat het beschermde dorpsgezicht 
schaadt. De uitgangspunten met betrekking tot dit gebied worden door iedereen gedeeld, met 
uitzondering van de zonnepanelen, omdat hiervoor wetgeving geldt die dit mogelijk maakt. 
De wethouder concludeert dat de nota in zijn huidige vorm niet op goedkeuring kan rekenen. Hij 
stelt voor om de nota terug te nemen en te proberen aan de hand van alle vragen en 
bedenkingen een nieuwe nota te maken. 
 
De voorzitter stelt dat deze procedure niet mogelijk is, omdat een stuk dat in de commissie wordt 
besproken, in de raad wordt behandeld. 
 
Wethouder Boom begrijpt dat de procedure zijn voorstel niet toestaat, maar hij probeert te 
voorkomen dat hij nu veel tijd gebruikt om de vragen te beantwoorden terwijl al duidelijk is dat 
het stuk niet wordt aangenomen in de raad. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt het dilemma van de wethouder en hij stelt voor om geen 
tweede termijn te doen en de nota terug te laten komen in de raad waar besloten kan worden 
om na behandeling de nota terug te geven aan het college. 
 
Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om de nieuwe nota wel op zeer korte termijn gereed te hebben. 
 
De voorzitter concludeert dat de welstandsnota met wensen en bedenkingen zal worden 
behandeld in de raad van 1 juli a.s. 
 

7.7 Wijziging artikelen 14 en 37 Havenverordening Huizen 2010 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft geen aanvullende vragen en stemt in. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is akkoord. 
 
De heer Honing (PvdA) is ook akkoord. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) kan ook akkoord gaan, maar verzoekt om wel overal op te 
letten. Een voorbeeld is dat er een prachtige trap is aangelegd waar vervolgens boten 
aanleggen wat moeilijk te handhaven is voor de havenmeester. 
 
De heer Ribberink (VVD) stemt van harte in. 
 
De heer Woudsma (CDA) is akkoord. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stemt in. 
 
De heer Schröder (D66) is ook akkoord. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stemt ook in. 
 
De heer Bource (SGP) stemt ook in. 
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De voorzitter concludeert dat agendapunt 7.7 een hamerstuk wordt in de raadsvergadering van 
1 juli a.s. 

 
7.8 Mededeling wethouder Boom over regio-koersdocument 

De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat het document op een gegeven moment veel 
spoed had, omdat anders kansen van het rijk gemist zouden worden. De regio heeft nu besloten 
om de planning aan te passen. Heeft dit inderdaad invloed op bijdragen van het rijk? 
 
Wethouder Boom zegt dat er geen kansen worden gemist. Een aantal processen is namelijk ook 
uitgesteld en wat betreft de niet uitgestelde processen is bestuurlijk voorgesorteerd op het 
inschrijven op de kansen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt met welk mandaat waarop wordt ingeschreven. 
 
Wethouder Boom zegt dat wordt voorgesorteerd op de mogelijkheden die de regio ziet. Waar 
nog geen koersdocument of lokale omgevingsvisie is vastgesteld, heeft de regio aangegeven 
dat nog steeds wordt ingezet op bijvoorbeeld spoorvervoer over de lijn Amsterdam-Utrecht of 
Naarden-Bussum-Hilversum conform afspraken binnen de MRA. Er kan worden ingetekend op 
gelden waarvan wordt verwacht dat hier gebruik van wordt gemaakt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat afschalen makkelijk is, maar het gevoel overheerst 
dat de regio hiermee buiten zijn mandaat handelt. 
 
Wethouder Boom is dit met de heer Doorn eens, maar zijn collega-bestuurders vinden dit een 
vorm van bestuurlijke moed. Zich hiertegen verzetten had geen zin, omdat de wethouder de 
enige was die hier moeite mee had. Bij het mee intekenen blijven alle kansen open. De 
wethouder blijft overigens in de regio benadrukken dat de uiteindelijke beslissing aan de raad is. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 

De voorzitter stelt voor om toezeggingen 19 en 20 af te voeren. Wethouder Rebel heeft met 
betrekking tot toezegging 24 laten weten dat hij de prestatieafspraken op 6 mei jl. heeft doen 
toekomen. 
 
De commissie is akkoord met deze wijzigingen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de 
invasieve exoten in Huizen. 
Hij vraagt verder of de camperplaats weer open kan. 
 
De heer Woudsma (CDA) sluit zich aan bij de laatste vraag. 
 
Wethouder Boom zal in de raad terugkomen op de invasieve exoten. 
De camperplaats zal opengaan op basis van een collegebesluit en dit duurt nog enkele dagen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september 2020 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


