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Notulen van de openbare raadsvergadering van 7 juni 2021 die een  
voortzetting was van de raadsvergadering van 3 juni 2021 

Datum: maandag 7 juni 2021 
Aanvang: 19.30 uur 
Eindtijd: 20.20 uur 
Locatie: Raadszaal van het gemeentehuis 

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

22 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

• VVD-fractie:
J. Bartlema, W.H. Holtslag , S.H. van Klink, 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, mw. M.N. Leeuwin

• GroenLinks-fractie:
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.E. Lemmens

• Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning

• ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw

• 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:
G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher
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Afwezig: 
mw. J.H. Prins (VVD), J.W. Meijerman (VVD), mw. M.J. van den Berge (GroenLinks), 
R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen), mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen) en 
wethouder R.G. Boom 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heropent de openbare raadsvergadering om 19.30 uur. 
 
Mevrouw Prins (VVD, de heer Meijerman (VVD), mevrouw Van den Berge (GroenLinks), 
de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) en mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zijn afwezig. 
 
Wethouder Boom is afwezig en wordt voor punten die zijn portefeuille betreffen, vervangen door 
wethouder Rebel. 
 

15. Conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap 
Tomingroep 
De heer Van Klink (VVD) constateert dat zowel de directeur van de Tomingroep als de wethouder 
dermate doortastend hebben geantwoord op de vragen over de financiële zorgen dat er 
vertrouwen is dat zij bovenop de problemen zitten en dat de raad wordt meegenomen in de 
business cases en de doorrekeningen en plannen voor de toekomst. VVD stemt in met het 
voorstel. 
 
De heer Bource (SGP) noemt het zorgwekkend dat het concept onder druk staat, maar het is 
goed dat wordt gekeken naar aanpassingen en de hoop is dat dit oplossingen zal bieden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat uit de begroting blijkt dat het vooral om maatschappelijk 
rendement gaat en ChristenUnie waardeert deze benadering. Ook ChristenUnie is benieuwd of de 
nieuwe koers tot succes leidt, maar is ook blij dat de bezuiniging voorlopig niet wordt uitgevoerd 
om de koers een kans te geven. In de begroting staat niets over het uittreden van Weesp en wat 
betreft ChristenUnie betreft, had hier in de toelichting wel melding van gemaakt mogen worden. 
ChristenUnie blijft graag op de hoogte van het onderzoek dat loopt. 
 
Conform voorstel besloten.  
 

16. Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 
De heer Ribberink (VVD) constateert dat de zaken van de thematafels terugkomen in het voorstel. 
Er zijn berichten dat langs de Gooimeerdijk grote windmolens geplaatst zullen worden. Is de 
wethouder op de hoogte van het voornemen om vier windmolens te plaatsen met een hoogte van 
170 m. en een diameter van 160 m? Dit type windmolens veroorzaakt constante laagfrequente 
trillingen. Ook bezwaren met betrekking tot slagschaduw, geluidsoverlast, vogelbescherming en 
gezondheid zorgen ervoor dat er op dit moment weinig draagvlak is in Nederland voor windmolens 
in de nabijheid van bebouwing of in natuurgebieden. Is het college bereid om de petitie hiertegen 
te promoten onder de Huizenaren? Is het college verder bereid om een communicatielijn te 
openen met Almere om aan te geven dat deze plannen voor de Huizer inwoners niet gewenst 
zijn? 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) memoreert dat GroenLinks het mee terug heeft genomen naar 
de fractie, omdat nog een aantal informatieavonden bezocht zou worden. Milieuorganisaties 
blijven positief. Wel verzoekt zij rekening te houden met de adviezen die de Vogelbescherming 
geeft om te voorkomen dat vogels zich doodvliegen. GroenLinks is akkoord met de RES. 
 
De heer Bource (SGP) kan van harte instemmen met de aanpassingen van de zoekgebieden en 
ook met het voorliggende voorstel. 
 
De heer Gencer (PvdA) is positief over de aanpak van de RES 1.0. Huizen bevindt zich in de luxe 
positie dat alleen met zonnepanelen wordt gewerkt. PvdA stemt in met het voorstel. Hij sluit zich 
aan bij de vragen van VVD. 
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De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt voor om ook de daken van de burgers te vullen 
met zonnepanelen en vervolgens de winst te delen. Op deze manier hoeven bewoners niet te 
investeren en de gemeente verdient geld. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is tevreden over hoe de RES 1.0 uiteindelijk is opgesteld en over 
hoe de inbreng is verwerkt. ChristenUnie deelt de zorg van VVD over de windmolens aan de 
overkant. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is ook verheugd dat de zoekgebieden zijn 
teruggebracht, maar hij sluit zich ook aan bij de vragen van de VVD over de windmolens in 
Almere. Dorpsbelangen Huizen ziet zonnepanelen nog altijd als de beste manier om energie op te 
wekken. Er wordt ingestemd met de RES. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is ook blij met het voorstel en sluit zich aan bij de vragen van 
VVD. Leefbaar Huizen stemt in met het voorstel. 
 
De heer Schröder (D66) zegt dat D66 in de commissie al heeft aangegeven akkoord te zijn met 
RES 1.0 die geen verrassingen biedt ten opzichte van het concept. Ook D66 is benieuwd naar de 
antwoorden op de vragen van VVD. 
 
Wethouder Rebel meldt naar aanleiding van het voorstel van Fractie Transparant Huizen dat in de 
afgelopen raad is besloten dat de motie over zonneweiden als afgedaan is beschouwd en hij wil 
hier niet opnieuw op ingaan. 
Het plan voor de windmolens is niet van Almere die deze locatie zelf niet heeft opgenomen als 
een van de zoekgebieden. Ongeveer twee maanden geleden is de wethouder benaderd door zijn 
collega in Almere die een verzoek heeft ontvangen vanuit de energiecoöperaties in Flevoland, 
ondersteund door Energieverbonden (de koepelorganisatie) om windturbines van grote hoogte op 
de dijk te plaatsen. Wethouder Rebel heeft aangegeven dat hij, gezien de discussie hierover in het 
verleden, geen reden heeft om te veronderstellen dat zowel het bestuur als de raad van Huizen 
hier behoefte aan hebben. Wethouder Hoek zou dit meenemen in de totale afweging. Aangezien 
hierover vorige week een artikel in de krant stond, is ambtelijk contact opgenomen met Almere 
waarbij bleek dat er nog geen besluit is genomen. In dit stadium gaat het te ver om als bestuur 
van Huizen stelling te nemen en ook is het niet aan het college om een burgerpetitie te promoten. 
Het college heeft ook contact opgenomen met de lokale energiecorporatie “Huizen Duurzaam” die 
zich nog niet heeft uitgesproken over dit initiatief. 
 
De heer Ribberink (VVD) is blij dat het initiatief voor contact vanuit Almere kwam. Hij begrijpt dat 
het promoten van een burgerpetitie niet aan de gemeente Huizen is. Hij memoreert dat in 2014 
door het toenmalige college van Almere is beloofd dat er geen windmolens langs de Gooimeerdijk 
zouden komen. 
 
Conform voorstel besloten. 
 

17. Vragenuur 
De heer Van Klink (VVD) stelt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen 
voor een gezonde en inclusieve leeromgeving voor kinderen. Vanaf 2018 is door de gemeente 
aan de Flevoschool gecommuniceerd dat deze mede op basis van EU-richtlijnen in aanmerking 
kwam voor een lift en dat hiervoor geld zou zijn gereserveerd. Na de nodige voorbereidingen heeft 
de school echter geheel onverwacht gehoord dat er geen lift zal komen. VVD heeft naar 
aanleiding hiervan de volgende vragen: 
1. Is het juist dat al vanaf 2018 door de gemeente aan de Flevoschool is gecommuniceerd dat de 
school in aanmerking komt en dat hier geld voor gereserveerd zou zijn? 
2. Wat zijn de redenen dat de gemeente geen medewerking meer verleent aan de plaatsing van 
de lift bij de school? 
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3. Denkt het college net als VVD dat door het niet plaatsen van een lift er sprake is van een 
aanzienlijke beperking van de toegankelijkheid van de school voor kinderen die bijvoorbeeld 
afhankelijk zijn van een rolstoel? 
4. Was er inderdaad budget beschikbaar voor het plaatsen van de lift en zo ja, is dit budget nog 
steeds beschikbaar? 
5. Is het college bereid om alsnog medewerking te verlenen aan het plaatsen van een lift als er 
geen onoverkomelijke bezwaren zijn? 
 
Wethouder Verbeek memoreert dat op 6 juli 2017 het integraal Huisvestingplan voor scholen 
2017-2027 in de raad is vastgesteld. Hierin is toegezegd dat voor vijf schoolgebouwen, waaronder 
de Flevoschool, de toegankelijkheid zou worden onderzocht. Uit een plan volgt nog geen 
begrotingswijziging, dit gebeurt pas bij de nadere uitwerking. Uit onderzoek is gebleken dat de 
kosten voor een lift buiten de Flevoschool € 103.000,00 zouden bedragen. De school zou zelf 
€ 11.000,00 bijdragen. Het college vond het bedrag van € 92.000,00 disproportioneel ten opzichte 
van het probleem. Omdat toegankelijkheid belangrijk is, is aan de directeur voorgesteld om in 
plaats van deze lift kon te kijken naar de mogelijkheden om een trap- of een plateaulift te 
installeren. Dit plan werd echter afgewezen door de school. 
 
De heer Van Klink (VVD) heeft begrepen dat de school zeer verbaasd was over de conclusie van 
de gemeente. Kan de wethouder hierop reflecteren? 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) is benieuwd wat er is gebeurd met de andere vier scholen. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat er uiteindelijk in geen van de scholen een lift is gekomen. 
De Flevoschool had eigenlijk verwacht dat de gemeente de lift zou betalen, maar het college vond 
deze, mede gelet op het feit dat er ook een goed alternatief is, te duur. De bestuurder is direct na 
het besluit van het college geïnformeerd dat een externe lift niet binnen het budget van de 
gemeente zou liggen. 
 

18. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Bescherming industrieel erfgoed 
IJsselmeerstraat 314” 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat er al langere tijd wordt geïnvesteerd in het behoud van het 
cultureel erfgoed. Eerder is al aan de orde gesteld dat het om een waardevol gebouw gaat en 
naar aanleiding van de derde fase van de Oude Haven is bekeken of het pand niet dermate 
waardevol was dat het bescherming zou behoeven. Het college wordt verzocht om de 
Monumentencommissie hier actie op te laten nemen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat PvdA deze motie zal steunen gezien de dure les van de 
ongewenste sloop op het BNI-terrein. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) kan zich wel vinden in de motie en vraagt of de 
eigenaar op de hoogte wordt gebracht als er onderzoek wordt gedaan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat in de cultuurnota ook wordt genoemd dat zorgvuldig 
moet worden omgegaan met het erfgoed. Wegens gebrek aan middelen moet het helaas pand per 
pand worden gedaan. D66 vindt het een goed voorstel. 
 
De heer Bartlema (VVD) noemt de motie sympathiek, omdat de gemeente zuinig moet zijn op het 
dorp en staat positief tegenover het onderzoek. VVD stemt in met de motie. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich aan bij voorgaande sprekers en zegt dat CDA de motie 
steunt en hoopt dat de resultaten zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. 
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De heer Bource (SGP) vindt het ook een bijzonder pand en hij denkt dat het goed is dat dit wordt 
onderzocht. Ook hij ziet de resultaten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) steunt de motie ook van harte. 
 
Wethouder Rebel zegt dat het college niets heeft tegen het inwinnen van advies van de 
Monumentencommissie ten aanzien van het voorliggende pand. Hij gaat er vanuit dat het om een 
openbaar advies gaat waar iedereen, dus ook de eigenaar van het pand, kennis van kan nemen. 
 
Motie 1 bescherming industrieel erfgoed lJsselmeerstraat 314 – ChristenUnie 
 
overwegende dat: 
• de gemeente Huizen binnen haar gemeentegrenzen weinig industrieel erfgoed herbergt; 
• veel uiterlijk van de Huizer industriële geschiedenis is verdwenen; 
• de bescherming van het resterende industrieel erfgoed aandacht behoeft om te voorkomen dat 
het resterend industrieel erfgoed ook verdwijnt; 
• ten aanzien van het pand lJsselmeerstraat 314 al eerder is aangegeven dat het waarschijnlijk 
een waardevol pand betreft; 
• de raad behoefte heeft aan een advies ten aanzien van de beschermwaardigheid van het pand 
lJsselmeerstraat nr 314, nu in gebruik door Coronel Adventure indoor Klimpark, voorheen 
bekend als Du Crocq Aromatics; 
 
draagt het college op: 
- de monumentencommissie te verzoeken een advies uit te brengen inzake de 
beschermwaardigheid van het pand lJsselmeerstraat 314 (Du Crocq/Coronel) 
- de resultaten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de vergadering van de Commissie Fysiek 
Domein van 8 september 2021 te presenteren 
 
Motie 1 wordt unaniem aangenomen. 
 

19. Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Steun motie zonder geld geen gemeenten” 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) licht toe dat er onvoldoende budget vanuit het rijk is voor taken 
die de gemeente moet uitvoeren. Het voorstel is daarom om op het komende VNG-congres de 
motie van Raden in verzet te steunen, een motie die VNG positief heeft gepreadviseerd. De motie 
heeft een lijst van mogelijke voorbeelden van stappen die gezet kunnen worden als er volgend 
jaar geen oplossing in zicht is. ChristenUnie beschouwt deze inderdaad als voorbeelden, als 
mogelijkheden en niet als besluiten. Sommige voorstellen raken namelijk direct inwoners en de 
motie is juist bedoeld om de financiële urgentie duidelijk te maken en om de voorzieningen op peil 
te kunnen houden.  
 
De heer Woudsma (CDA) zegt dat de naam van CDA niet op de motie staat wegens tijd en 
afstemming, want CDA steunt de motie van harte. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat D66 als mede-indiener vanzelfsprekend akkoord is, maar zij 
benadrukt dat D66 zich aansluit bij de kanttekeningen die mevrouw Terlouw heeft gemaakt. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) deelt mee dat Leefbaar Huizen de motie graag mede had 
ingediend. Leefbaar Huizen steunt de motie van harte, inclusief de eerder genoemde 
kanttekeningen. 
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De heer Bource (SGP) kan instemmen met de motie, omdat het belangrijk is dat er een signaal 
wordt gegeven. 
 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat VVD de motie mede heeft ingediend. In de commissie sociaal 
domein heeft hij al aangegeven dat de wettelijke taak voor vroegsignalering wederom een 
structurele budgetverhoging betekent en dat het tijd zou zijn om richting de centrale overheid een 
signaal af te geven. De motie komt op een goed moment en daarom heeft VVD deze mede 
ondertekend. Ook VVD sluit zich aan bij de opmerkingen over de opsomming van de mogelijke 
maatregelen die inderdaad als mogelijkheden gezien moeten worden. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt dat van de lijst van mogelijke maatregelen een 
zekere dreiging uit gaat. Dit is geen goede onderhandelingspositie en als hiermee wordt gedreigd, 
moeten de maatregelen ook worden uitgevoerd en zij vreest dat deze zware maatregelen ingezet 
zouden kunnen worden. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) wijst erop dat mevrouw Terlouw juist hierom heeft aangegeven 
dat dit voorbeelden en geen voldongen feiten zijn. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) meent dat het nog geen voldongen feiten zijn, maar als 
er vanuit het rijk geen financiële bijdrage komt, zullen de gemeenten toch uit de lijst moeten 
putten. 
 
De heer Bartlema (VVD) begrijpt dat mevrouw Rebel in feite accepteert dat de centrale overheid 
haar gang kan gaan en dat gemeenten hier niets tegenover kunnen stellen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) noemt dit het andere uiterste. Dorpsbelangen Huizen 
vindt dat er een andere toon moet worden aangeslagen in deze discussie. 
 
De heer Bartlema (VVD) wijst erop dat de motie niet recent tot stand is gekomen. Raden van 
verzet is hier al geruime tijd mee bezig en blijkbaar is de lijst nu bij de motie gevoegd. Dit wil nog 
steeds niet zeggen dat dit zal gebeuren. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt dat alle gemeenten getergd zijn, omdat ze aan 
hun lot overgelaten worden. Er zijn geen financiële middelen om zaken goed te regelen. Toch wil 
zij eerst van het college weten hoe dit tegenover de motie staat. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat PvdA de motie vanzelfsprekend zal steunen als mede-indiener. 
Ook PvdA sluit zich aan bij de oproep om de lijst te beschouwen als voorbeelden. Aan de andere 
kant heeft PvdA wel genoeg van het beleid vanuit Den Haag om heel veel zaken over te dragen 
naar gemeenten zonder de bijbehorende middelen. Wellicht is het, als de motie geen zin heeft, tijd 
voor een duidelijk en hard signaal. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) memoreert dat burgemeester Van Zanen van Den 
Haag eigenlijk dezelfde woorden heeft gebruikt die ook in de motie staan. Ook de grote 
gemeenten kampen kennelijk met dezelfde problemen. Hij vindt dat iedereen de motie moet 
steunen. 
 
Wethouder Rebel is blij dat de Huizer raad het initiatief van Raden in verzet gaat overnemen. In 
de motie staat dat de VNG de ruimte wordt gegeven om naar bevind van zaken te handelen. 
Hiermee kan het college volmondig achter de motie staan. Het positieve preadvies van het 
bestuur van de VNG is waarschijnlijk ingegeven vanwege deze ruimte. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is enigszins gerustgesteld door de woorden van de 
wethouder en Dorpsbelangen Huizen zal derhalve instemmen met de motie. 
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Motie 2 steun motie zonder geld geen gemeenten – ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, 
Fractie Transparant Huizen, VVD, D66 
 
overwegende dat: 
• de gemeente Huizen richting het rijk op diverse wijzen duidelijk heeft gemaakt dat de financiën 
vanuit het Rijk ontoereikend zijn om de daarbij behorende taken goed te kunnen uitvoeren; 
• de gemeente Huizen daardoor genoodzaakt is bezuinigingen door te voeren; 
• in Huizen hierdoor het voorzieningenniveau onder druk komt te staan, met name in het sociaal 
domein, en dat vooral de kwetsbaren in ons dorp de gevolgen hiervan (dreigen te) ondervinden; 
• vanuit het rijk tot nog toe geen structurele oplossing van dit urgente probleem in zicht is; 
• de groep Raden in verzet de motie Zonder geld geen gemeenten (zie bijlage) heeft opgesteld 
voor het VNG-congres van 16juni a.s., waarin dit probleem wordt benoemd, en waarin de VNG de 
ruimte wordt gegeven zo nodig vervolgstappen te zetten wanneer er niet binnen het in de motie 
gestelde termijn een oplossing in zicht is, met als mogelijke stappen: taken aan het Rijk 
‘teruggeven’, taken niet uitvoeren en of het niet meer aanpakken van nieuwe taken; 
• de gemeente Huizen met het steunen van deze motie een mogelijkheid heeft de urgentie van de 
druk op gemeentelijke financiën via de VNG opnieuw onder de aandacht van het Rijk te brengen; 
 
draagt het college op: 
de motie Zonder geld geen gemeenten van Raden in verzet op het VNG-congres van 16juni a.s. 
te steunen; 
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering na een korte overdenking om 20.20 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2021 

 
 
 
 

De voorzitter,         De raadsgriffier, 


