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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 

 

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

 

 D66-fractie:  
mw. K. van Werven, B. Schröder 

 

 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: 
- 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom, G. Rebel (t/m 21:15 uur) 

 
 

Afwezig: 
 

 L. Schaap 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 13 mei 2020 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:10 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. Schaap. 
De voorzitter licht de maatregelen toe die tijdens deze vergadering in acht moeten worden genomen ter 
preventie van de verspreiding van het coronavirus. 

 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit de behandelpunten als volgt te behandelen: eerst de punten 7.1, 7.5, 7.6 en 8 en 
daarna 7.2, 7.3 en 7.4. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 26 februari 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 26 februari 2020  
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

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

De mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld komen terug bij de agendapunten 7.4 t/m 7.6. 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 

Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Koning over de rapportage wegbeheerders en de fietsnota. 
Het financieel overzicht van de nota speelruimtebeleid zal worden nagezonden. 
 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van mw. Van Deutekom over hoe we onze horeca kunnen helpen. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Regionale begrotingswijziging project ketensamenwerking en bundeling energiediensten  

Wethouder Rebel beantwoordt vragen over de toegevoegde waarde van dit project, de redenen om dit 
regionaal te organiseren en de verleende provinciale subsidie. De fracties van het CDA, Dorpsbelangen 
Huizen, PvdA en GroenLinks stemmen in met het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug 
voor overleg met de fractie, de D66-fractie doet dat met een positieve grondhouding.  
 
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei a.s. 

 
7.2 Ontwikkeling Silverdome  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over onder meer de parkeernorm en het aandeel sociale woningbouw. 
De in de vorige commissievergadering gevraagde tekeningen van het plan liggen nu klaar voor de 
commissieleden.  
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 De fracties van Leefbaar Huizen, SGP, VVD, PvdA, CDA en GroenLinks stemmen in met het voorstel. De 
fracties van de ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen nemen het voorstel mee terug voor overleg met de 
fractie. De D66-fractie doet dat eveneens, waarbij dhr. Schröder aankondigt tegen het voorstel te zullen 
stemmen. 
 
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei a.s. 
 

7.3 Bestemmingsplan Zanderij Tjebbes (Limieten)  
Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen over het raadsvoorstel. Alle fracties stemmen vervolgens in 
met het voorstel. De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 28 mei om bij het agendapunt 
“Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel.  

 
7.4 Mededeling wethouder Boom over participatietraject omgevingsvisie  
 Wethouder Boom beantwoordt vragen over de bijeenkomst voor raadsleden, de relatie met de kustvisie, de 

scenario’s en de planning. De bij de mededeling ontbrekende bijlage zal worden nagezonden. De commissie 
spreekt de behoefte uit voor een raadsbijeenkomst. 
 

7.5 Mededeling wethouder Rebel over startmemo grondstoffenvisie  
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over gedifferentieerde tarieven (diftar), bron- en nascheiding en hoe 
deze systeemkeuzes worden meegenomen in het proces om tot een nieuwe visie te komen. 

 
7.6 Mededeling van wethouder Rebel van 21 april jl. over de stand van zaken Regionale Energiestrategie   

Op enkele vragen over de inhoud van de RES antwoordt wethouder Rebel dat de inhoudelijke behandeling  
van de RES gepland is voor de commissievergadering van 17 juni. Hij attendeert de commissieleden op de 
mogelijkheid om vragen te stellen via de website van het programma RES Noord-Holland Zuid en op de 
webinar van 18 mei dat door de regio Gooi en Vechtstreek wordt georganiseerd. 

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

De commissie besluit om de toezeggingen 18 en 29 op de lijst te laten staan. Besloten wordt om toezegging 
9 (archeologisch onderzoek hoofdwinkelcentrum) van de lijst af te voeren. Dit geldt eveneens voor de 
toezeggingen 20, 22, 23, 24, 25, 26 en 28. 

 
9. Rondvraag en sluiting  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2020 
 
 
 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 


