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Opening 
De voorzitter opent de openbare vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
De heer Korzelius (GroenLinks) vervangt mevrouw Rienstra. 
De heer Horst (Dorpsbelangen Huizen), wethouders Verbeek en Rebel zijn digitaal aanwezig. 
 
Agendapunt 7.2 is deels in beslotenheid behandeld en wordt in de openbaarheid voortgezet. 

 
7.2 Integraal inpassingsplan oost-west as HOV Huizen 

De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gaat in op bedenkingen die zijn ontvangen over het 
onderhoud van het groen. Er is een schriftelijke vraag binnengekomen over de veiligheid van de 
nieuwe rotondes. Deelt de wethouder deze mening? 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) memoreert dat de wethouder in de vergadering van 7 april jl. 
heeft aangegeven dat er zeker participatie heeft plaatsgevonden. Na de vergadering zijn 
hierover toch andere berichten ontvangen van omwonenden. 
Om geen onduidelijkheid te laten bestaan, wordt gevraagd of het klopt dat instemmen met het 
raadsvoorstel met betrekking tot de woningbouw betekent dat bij het parkeerterrein Oostermeent 
52 sociale huurwoningen zijn gepland en in de omgeving van de Zuiderzee 23 vrije sector 
huurwoningen komen. 
 
De heer Bource (SGP) was voornemens om vanavond uitgebreid in te gaan op de participatie, 
maar hij heeft begrepen dat de wethouder dit weekend met buurtbewoners heeft gesproken. Hij 
is benieuwd naar de beleving van de wethouder hierbij. Op Facebook staat dat de wethouder 
heeft gesteld dat alle opties weer openliggen en ook participatie over het bruggetje en het 
behoud van bomen is toegezegd. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft afgelopen donderdag bewoners aan het 
Hoefblad van de plannen op de hoogte gesteld die zeiden van niets te weten. Door de manier 
waarop hij het heeft uitgelegd – namelijk door te benadrukken dat in Huizen nog weinig 
mogelijkheden zijn om te bouwen - stonden mensen zeer welwillend tegenover het project. Wel 
gaven zij aan dat het fijn zou zijn als de woningen beschikbaar zouden zijn voor Huizer 
inwoners. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt op welke termijn de reacties van inwoners worden beantwoord 
en of de raad hiervan een afschrift kan krijgen. 
 
De heer Gencer (PvdA) hoort graag van de wethouder hoe het bezoek bij de buurtbewoners is 
verlopen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich hier graag bij aan. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) sluit zich aan bij de vragen van de heer Bource. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) doet de suggestie om de parkeerplaats bij de Bijvanck te 
overkappen om hier zonnepanelen op te leggen. 
 
Wethouder Boom heeft het afgelopen zondag als zeer prettig ervaren dat hij op zeer korte 
termijn kon langskomen bij mensen die zich niet betrokken voelden bij het woningbouwplan. Hij 
heeft uitgebreid met deze mensen gesproken over het plan en alle uitdagingen waar Huizen 
voor staat en er is afgesproken dat er vanaf nu wordt begonnen met participatie. Rond de 
onderdelen woningbouw en het bruggetje wordt een hek gezet en hierover gaat de wethouder 
zelf participatie doen. Dit betekent dat met elkaar zal worden besproken hoe het plan eruitziet, 
waarom het er zo uitziet en wat de buurt ervan vindt. Gezamenlijk zal worden gezocht naar wat 
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mogelijk en onmogelijk is. Wel heel duidelijk is dat voor het totale plan opbrengst nodig is voor 
woningbouw en dat het gaat om 52 en 23 woningen in de categorieën die zijn genoemd. Ook is 
duidelijk gemaakt dat het een plan van iedereen moet zijn en dat het niet vaststaat hoe de 
woningbouw wordt neergezet. Gezamenlijk met de bewoners zal een mededeling worden 
opgesteld die bij alle bewoners zal worden bezorgd en waarmee duidelijk gemaakt wordt dat 
participatie zal plaatsvinden over het voorontwerp. De mensen met wie hij heeft gesproken, zijn 
oprecht betrokken bij hun leefomgeving en hij heeft zondag beleefd als een oprechte opening 
van een gesprek. 
 
De heer Gencer (PvdA) is blij dat de wethouder gesprekken heeft gevoerd met buurtbewoners, 
heeft gesproken over de mogelijkheden en dat participatie zal plaatsvinden. De PvdA staat hier 
volkomen achter. In het voorstel staan echter twee locaties genoemd, 52 sociale huurwoningen 
op parkeerterrein Oostermeent en 23 middenklasse vrije sector woningen op de Zuiderzee. Wat 
is de waarde van het raadsvoorstel als tijdens de participatie wordt gezegd dat mensen het hier 
niet mee eens zijn? 
 
Wethouder Boom ziet als waarde van het voorstel dat het een overkoepelend voorstel is 
waarbinnen de plussen en de minnen met elkaar gecompenseerd moeten worden. Dit betekent 
dat de woningbouw in aantal en typen, zoals eerder genoemd, noodzakelijk zijn voor het 
genereren van de opbrengst die in de financiële bijlage is opgenomen. 
 
De heer Gencer (PvdA) wijst erop dat in het voorstel expliciet locaties worden genoemd. In de 
besprekingen heeft de wethouder ook aangegeven dat het een integraal plan is waarvan de 
woningbouw onderdeel vormt. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) heeft begrepen dat in het plangebied 52 sociale huurwoningen 
worden gerealiseerd op in ieder geval de locatie van de Oostermeent en dat 23 middenhuur 
woningen worden gerealiseerd binnen het plangebied. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) meent dat wordt ingestemd met een raadsvoorstel waar iets 
anders in staat. Er staat duidelijk 23 woningen in Zuiderzee. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) stelt dat de raad op dit punt een aanvullende uitspraak moet 
doen die anders is dan het raadsvoorstel. 
 
De heer Schröder (D66) vindt het in dat geval vreemd dat de wethouder iets anders zegt dan in 
het raadsvoorstel staat. Hij is van mening dat het college de aanpassing zou moeten doen. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) denkt dat het niet mogelijk is dat het college een aanpassing 
doet. 
 
Wethouder Boom gaat in op de vragen van de heer De Bruijn. Er is een integraal groenplan 
waarbij een strook met biodiversiteit wordt gecreëerd. Dit zijn bloemen, heesters, bloeiende 
planten en bomen die met elkaar een groenpalet vormen dat ook onderhouden moet worden op 
een manier waarop de planten zullen bloeien. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of op dezelfde manier te werk wordt gegaan als op 
’t Merk waar in de bloeimaanden prachtige bloemen staan. 
 
Wethouder Boom zegt dat de bloemen, struiken en heesters met elkaar een geheel vormen die 
in verschillende seizoenen zullen bloeien. 
Bij het plan over de rotondes is advies ontvangen van de huidige adviseur van de politie. Deze 
acht het plan veilig. Omdat er ook een tegengesteld bericht is ontvangen van een 
oud-politieadviseur is besloten om aanvullend een onafhankelijke veiligheidstoets te laten doen. 
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Er zal worden bekeken of de woningen beschikbaar zijn voor Huizer inwoners, met name voor 
starters. Hiervoor zal worden bekeken of dit regeltechnisch mogelijk is. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt of dit ook voor de sociale huurwoningen geldt. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat het voor alle toe te wijzen woningen geldt. De sociale 
huurwoningen worden via de woningcorporaties gerealiseerd en binnen de gereguleerde sector 
toegewezen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) adviseert om de doorstroom op gang te houden en afspraken te 
maken met De Alliantie dat de sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor Huizers. 
 
Wethouder Boom zal ervoor zorgen dat hierover afspraken worden gemaakt met de 
woningcorporaties. 
De suggestie om zonnepanelen op het parkeerdek te plaatsen, neemt hij mee. 
 
De heer Schröder (D66) heeft gevraagd wanneer de reacties van de bewoners worden 
beantwoord en of de wethouder hiervan een afschrift aan de raad wil toezeggen. 
 
Wethouder Boom zal vanzelfsprekend een reactie geven, maar hij kan niet op elk detail een 
persoonlijk antwoord formuleren. De raad krijgt een kopie van de beantwoording door het 
college. 
 
De heer Bource (SGP) heeft gehoord dat de wethouder bezig is aan een gezamenlijke 
verklaring met bewoners over het participatieproces. Hij is benieuwd wanneer deze beschikbaar 
komt. 
 
Wethouder Boom had gehoopt deze voor vanavond beschikbaar te hebben, maar dat is helaas 
niet gelukt. Morgen of overmorgen zal deze er zijn. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) is blij dat de wethouder in gesprek is met de omwonenden, 
maar hij vindt de participatie tot nu toe wel een beetje een blamage. Hij begrijpt niet dat het 
college niet eerder heeft geanticipeerd op de behoefte aan participatie. 
 
De fractie van Transparant Huizen stemt in met het voorstel. De overige fracties nemen het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Het voorstel zal als behandelpunt worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 
 

7.4 1e begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 OFGV 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat in 2013 is begonnen met de Omgevingsdienst 
voor een bedrag van € 70.000 per jaar. Nu dit in 2021 ruim € 200.000 per jaar wordt, hoort hij 
graag van de wethouder wat de gemeente hiervoor krijgt. 
 
De heer Meijerman (VVD) stelt dat de bijdrage van Huizen aan de OFGV structureel met 
€ 25.000 tot € 30.000 per jaar toeneemt en dat dekking door de provincie nog niet is geregeld. 
Een bezuiniging voor de OFGV is niet mogelijk. Voor Huizen is een dergelijk bedrag bezuinigen 
niet gering. Hoe groot acht de wethouder de kans dat de provincie c.q. het rijk niet meebetalen 
en Huizen inderdaad extra moet bezuinigen? 
 
De heer Schröder (D66) sluit zich aan bij voorgaande spreker. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) doet hetzelfde en concludeert dat er sprake is van 
een stijging van 13%. 
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De heer Woudsma (CDA) sluit zich ook aan bij VVD. Aanvullend vraagt hij welke taken worden 
overgeheveld van de provincie naar de OFGV en of dit gemeentelijke taken zijn. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) sluit zich aan bij de gestelde vragen. Wellicht is het een idee 
om samen te werken met andere gemeenten om te kijken naar samenwerking op het gebied van 
opleiding en doorstroommogelijkheden vanuit andere functies. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vragen van de VVD en het CDA. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij de heer De Bruijn. 
 
Wethouder Boom stelt dat aansluiting bij de Omgevingsdienst een wettelijke verplichting is. Over 
de bodemtaken - waar de verhoging op ziet - is nog niet besloten of deze bij de OFGV 
ondergebracht moeten worden. De aangesloten partijen zullen hier zelf nog een uitspraak over 
doen. In dat geval is het te overwegen om het wellicht in samenwerking met andere gemeenten 
gaan doen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat niet alle taken worden afgenomen van de OFGV. 
Daarom heeft hij gevraagd wat Huizen wel en wat niet krijgt. 
 
Wethouder Boom begrijpt dat de heer De Bruijn een feitelijke break down vraagt over alle 
elementen van de OFGV. Hier zal hij schriftelijk op terugkomen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) verzoekt om dit voor de raadsbehandeling te doen, zodat 
een besluit kan worden genomen. 
 
Wethouder Boom licht toe dat de elementen die worden ingekocht wettelijk verplicht zijn. Huizen 
maakt geen gebruik van andere mogelijkheden van de Omgevingsdienst. 
De verhoging ligt in zaken waarover nog niet is besloten dat deze verplicht afgenomen moeten 
worden van de Omgevingsdienst. Hiervoor krijgen de gemeenten geen geld. Het is niet bekend 
wanneer duidelijk wordt of het rijk hieraan meebetaalt. Wel duidelijk is dat de taken naar de 
gemeenten worden overgeheveld en dat het geld gaat kosten als ze bij de Omgevingsdienst 
worden ondergebracht. De verhoging is een fors bedrag gezien de huidige problematiek. 
 
De fracties van GroenLinks, het CDA, Transparant Huizen en de PvdA stemmen in met het 
voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Het 
voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 
 

7.5 Brief “Actualiseren van detailhandelsstructuurvisie van Koninklijke INretail” 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt wanneer het college met een visie komt op de 
lokale economische werkgelegenheid. 
 
Wethouder Rebel zegt dat de brief oproept om aan de slag te gaan met een actualisatie van het 
detailhandelsbeleid. In de laatste raadsvergadering heeft het college al laten weten dat wordt 
gestreefd – met gebruikmaking van HIRB-subsidie – naar het opstellen van beleid dat gericht is 
op de toekomstige behoefte aan fysieke winkelruimte en kantoorlocaties. Inmiddels zijn hiervoor 
offertes opgevraagd bij bureau Stec. Bij het opstellen van een beleidskader moet concreet 
worden bepaald wanneer wordt meegewerkt aan initiatieven of af te wijken van bestaande 
bestemmingen en andere functies toe te staan. Hiervoor wordt een toetsingskader opgesteld, 
omdat het ad hoc afwegen van initiatieven veel tijd vergt en kan leiden tot inconsequenties. Op 
dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet waarvan een integrale 
Omgevingsvisie een van de actiepunten is. De uitkomst van het Stec-onderzoek zal worden 
gebruikt voor de Omgevingsdienst. Economie en werkgelegenheid krijgen een plek in de 
Omgevingsvisie. De raad zal bij het opstellen van de Omgevingsvisie worden betrokken. 
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De voorzitter concludeert dat de commissie kennis neemt van de brief en de raad in de 
vergadering van 22 april a.s. te adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van 
ingekomen stukken, om de brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
 

7.6 Brief “Aanbieding notitie Fundamentele bouwstenen voor integrale inrichting van de 
randmeren” van stichting Maaien Waterplanten Randmeren” 
De heer Woudsma (CDA) vraagt de wethouder wat zij met deze brief gaat doen. 
 
De heer Ribberink (VVD) sluit zich aan bij deze vraag. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat de brief ingaat op een aantal problemen bij de bestrijding van het 
fonteinkruid, maar ook een aantal oplossingen aandraagt. Onder aan de brief staat dat de 
Coöperatie Gastvrije Randmeren ook is geïnformeerd over het rapport. De wethouder heeft de 
raad ook geïnformeerd over het rapport van bureau Witteveen en Bos. Daarnaast is er een 
landelijke werkgroep actief die het probleem onder de aandacht brengt bij het Rijk. 
 
De heer Woudsma (CDA) noemt aandacht vragen een begin, maar wanneer verwacht de 
wethouder concrete oplossingen voor het probleem van het fonteinkruid? 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat de problemen in 2020 veel minder waren dan in het 
voorgaande jaar. Er wordt onderzocht wat de reden hiervoor is en het probleem wordt blijvend 
gemonitord. Als de commissie dit op prijs stelt, dan kan de schrijver van het bijgevoegde rapport 
een presentatie houden voorafgaand aan de commissie van 19 mei a.s. Het is een ingewikkeld 
probleem, omdat meerdere factoren een rol spelen. Wel wordt ook aandacht gevraagd bij het 
Rijk om de problematiek (financieel) aan te pakken. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie een dergelijke presentatie op prijs stelt. De 
commissie neemt kennis van de brief en zal de raad in de vergadering van 22 april a.s. 
adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van ingekomen stukken, om de brief 
alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
 

7.7 Brief “Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen” van Ruimte voor 
collectief wonen 
De heer Honing (PvdA) vraagt of er alternatieve woonvormen worden toegepast in Huizen en zo 
ja, op welke schaal en zo nee, is het college bereid om deze toe te gaan passen in Huizen? Als 
het college hiertoe niet bereid is, voor welke woonvormen ziet het college dan wel kansen? 
 
Wethouder Rebel zegt dat er alternatieve woonvormen in Huizen zijn. Een voorbeeld is 
woongroep De Drifter. Het college staat zeker niet afwijzend tegenover nieuwe woonvormen in 
Huizen. Maar ook voor deze woonvormen moet worden gezocht naar beschikbare locaties. De 
brief roept op om hier aandacht aan te besteden in verkiezingsprogramma’s. Wellicht kan het 
onderwerp hierna vorm krijgen in op te stellen collegeprogramma's. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis neemt van de brief en de raad in de 
vergadering van 22 april a.s. adviseert, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van 
ingekomen stukken, om de brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
De voorzitter stelt voor om toezegging 11 af te voeren. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat in de vorige commissie is toegezegd dat 
over tien jaar opnieuw aan de raad zal worden voorgelegd of de busremise verlengd kan 
worden. Van de griffie heeft hij begrepen dat dit soort langjarige toezeggingen niet worden 
genoteerd en het advies was om deze zelf te noteren. Toezegging 5 in de lijst staat er echter al 
sinds 2012 in. Hij vraagt of het mogelijk is om onderaan de toezeggingenlijst een lijst op te 
nemen van toezeggingen die in de loop van jaren gaan spelen. 
 
De voorzitter neemt deze suggestie mee via de agendacommissie naar het presidium. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat toezegging 11 over de situatie rond de zeilschool gaat 
en zij denkt dat deze situatie nog niet is opgelost. Ook gaat het over sanitair. Op dit moment is 
besloten om tijdelijk sanitair te plaatsen en volgend jaar zal worden gekeken naar vast sanitair. 
Zij vraagt zich af of de toezegging niet moet blijven staan. 
 
De commissie stemt in met de lijst inclusief het voorstel van mevrouw Van Deutekom. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
De heer Korzelius (GroenLinks) informeert naar de plannen voor het adres Havenstraat 285. 
 
Wethouder Boom kent de stand van zaken niet. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt naar de stand van zaken rond de uitvoering van de 
motie sociale woningbouw die is ingediend in de Begrotingsraad van vorig jaar. De wethouder 
heeft de raad om akkoord gevraagd een onderzoek uit te voeren voor € 7.500. 
 
Wethouder Rebel heeft aan de heer De Bruijn gemeld dat hij met een tussenrapportage naar de 
commissie zal komen. Als de raad fiat geeft, gaat het college er verder mee aan de slag. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) memoreert dat is toegezegd dat in de loop van januari gratis 
PMD-zakken beschikbaar zouden zijn in winkels. In sommige supermarkten zijn ze hier niet mee 
bekend. 
 
Wethouder Rebel zal nagaan waarom dit niet bij alle winkels bekend is. Wel kondigt hij aan dat 
er een pakket bezuinigingen in voorbereiding is met betrekking tot de GAD, als onderdeel van 
de regiobegroting voor 2022 om te voorkomen dat de lasten al te zeer zullen stijgen. De gratis 
PMD-zakken zullen hierbij ook weer een discussiepunt worden. 
 
De heer Schröder (D66) verzoekt de wethouder om in het voorstel van de regio mee te nemen 
wat het betekent voor het scheidingspercentage als mensen het plastic afval in niet-transparante 
zakken stoppen. 
 
Wethouder Rebel zegt dat alle bezuinigingsmaatregelen in het kader van GAD onderbouwd 
zullen worden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2021 
 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


