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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
E. Weyland (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst (digitale deelname) 

 

 CDA-fractie: 
mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

 D66-fractie:  
mw. K. van Werven 

 

 PvdA-fractie:  
K. Gencer, N. Honing 

 

 GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra, mw. M.E. Lemmens 

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. L. Veer, R.W. de Bruijn 

 

 ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, L.M. Boonstra 
 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch  
 

 Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
mw. M.L.C. Verbeek, R.G. Boom, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

B. Schröder 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 7 oktober 2020 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23:35 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de insprekers. 
 
2. Mededelingen 

De voorzitter licht de geldende coronamaatregelen toe.  
 Een bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Schröder. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De drie insprekers krijgen het woord bij agendapunt 6. De commissie besluit om de agendapunten 7.1 t/m 
7.10 als volgt te behandelpunten: eerst 7.1, vervolgens 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 en tot slot 7.8. De 
agendapunten 7.6 en 7.7 worden gecombineerd behandeld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 2 september 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 2 september 2020  
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen beantwoordt wethouder Verbeek 

een vraag van dhr. Driessen over de cruiseschepen. 
 
4.3 Resumé van de besloten commissievergadering Fysiek Domein d.d. 2 september 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De drie mededelingen zijn voor behandeling aangemeld en komen terug bij de agendapunten 7.8, 7.9 en 
7.10.  

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van dhr. Doorn naar aanleiding van een krantenartikel over 
ontwikkelingen rondom het uittreden van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland uit het 
Goois Natuurreservaat. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

De heren Brockhus en Meijer spreken achtereenvolgens in over het installeren van ionisatieapparatuur in 
gebouwen. Aansluitend beantwoorden zij enkele vragen.  
De heer Terlouw spreekt in over de vaarschool bij de Aanloophaven en beantwoordt daarna enkele vragen. 

 De commissie besluit de inspraakreacties voor kennisgeving aan te nemen. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Ontwerp (VO) herinrichting Zomerkade e.o. 

Wethouder Boom beantwoordt vragen over o.a. de inrichting van de Wedekuil, de planning en de 
aanbesteding. Vragen over de vaarschool bij de Aanloophaven naar aanleiding van de inspreekreactie van 
dhr. Terlouw worden eveneens door dhr. Boom beantwoord. De fracties van de ChristenUnie en D66 nemen 
het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties stemmen in met het voorstel. De 
commissie concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt kan worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
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7.2 Vaststellen bestemmingsplan Bestevaer 5  

Dhr. Boonstra vraagt naar het verloop van het participatieproces bij dit project. Wethouder Boom beantwoordt 
deze vraag. De fractie van D66 neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Alle overige 
fracties stemmen in met het voorstel. De commissie concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt kan 
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
 

7.3 Werkplan en begroting 2021 MRA  
Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen over het voorstel, met name over de voordelen van de MRA-
samenwerking voor de gemeente Huizen. Hij biedt de mogelijkheid aan voor een presentatie door de MRA. 
Alle fracties stemmen in met het voorstel, met uitzondering van de fractie van Leefbaar Huizen, die het 
voorstel mee terugneemt voor overleg met de fractie. De commissie concludeert dat het raadsvoorstel als 
behandelpunt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
 

7.4 Grondoverdracht aan VPCBO ‘Ichthus’, Van der Brugghenschool 
 Vanuit de commissie worden enkele vragen gesteld, die door wethouder Verbeek worden beantwoord. Alle 

fracties stemmen in met het voorstel. De commissie concludeert dat het raadsvoorstel als hamerstuk kan 
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 

 
7.5 Vaststellen nota bodembeheer 2020  

Alle fracties stemmen in met dit voorstel. De commissie concludeert dat het raadsvoorstel als hamerstuk kan 
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
 

7.6 Vraagstukken regionale grondstoffenvisie /  
7.7 Ingekomen brieven aan de raad, te betrekken bij commissiebehandeling over VANG  

Vragen over bron- of nascheiding van PMD, PMD-inzamelzakken en preventie worden door wethouder Rebel 
beantwoord. Een vraag van dhr. Boonstra over deelname aan de Week Zonder Afval zal hij doorspelen aan 
de GAD. De vraag om te beoordelen of PMD-inzamelzakken mogelijk weer beschikbaar kunnen worden 
gesteld wordt eveneens overgebracht aan de GAD. De fracties van de ChristenUnie, VVD en PvdA nemen 
het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Alle overige fracties stemmen in met het voorstel. De 
commissie concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt kan worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 29 oktober a.s.. 
 

7.8 Mededeling wethouder Rebel over rapportage werkzaamheden stadsmanager 
Wethouder Rebel beantwoordt diverse vragen over deze mededeling. De commissie besluit unaniem om in 
het vervolg geen separate rapportage over de werkzaamheden van de stadsmanager meer te willen 
ontvangen, maar deze rapportage deel te laten uitmaken van de reguliere rapportage in het kader van de 
begrotingscyclus. 

 
7.9 Mededeling wethouder Boom over derde fase Oude Haven  

Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen, onder meer over (on)mogelijkheden voor een integrale 
ontwikkeling. 

 
7.10 Mededeling wethouder Boom over gebouwen BNI  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over de stand van zaken naar aanleiding van het advies van de 
monumentencommissie, zoals verwoord in de mededeling. De brief van BNI wordt hierbij betrokken. De 
commissie stemt in met het voorstel van wethouder Boom om in een nog te beleggen besloten vergadering 
nader geïnformeerd te willen worden over de situatie. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

De commissie besluit om de toezeggingenlijst ongewijzigd vast te stellen. 
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9. Rondvraag en sluiting  

Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Ribberink over hoe bewoners een melding kunnen 
indienen naar aanleiding van het snoeien van enkele heggen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2020 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


