Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein
Datum:
Aanvang:
Eindtijd:
Locatie:

woensdag 26 februari 2020
20:00 uur
22:05 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

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. Horst



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



D66-fractie:
B. Schröder



PvdA-fractie:
K. Gencer, N. Honing



GroenLinks-fractie:
mw. K.S. Rienstra, M. Mdaghri



Fractie Leefbaar Huizen:
mw. L. Veer, F.E.R. Koning



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 (t/m 21:10 uur)

Afwezig:


R.W. de Bruijn

Datum: 28-02-20

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de insprekers bij
agendapunt 7.4 (aanpak waterplantenoverlast Gooimeer Oost).

2.

Mededelingen
Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. De Bruijn.

3.

Vaststellen vergadervolgorde
Agendapunt 7.4 wordt als eerste behandeld in verband met de insprekers bij dit onderwerp. De
vergadervolgorde wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 29 januari 2020
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 29 januari 2020
De voorzitter meldt dat de heer Boonstra heeft opgemerkt dat zijn naam ontbreekt op pagina 1 van de
notulen. Dit zal worden gecorrigeerd. Met inbegrip van deze correctie worden de notulen 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 7.5 t/m 7.7. De
overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Mw. Rienstra roept op om aanwezig te zijn bij het regiopodium op 6 maart a.s. Dit regiopodium heeft het
karakter van een werkconferentie.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen schriftelijke vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers
De insprekers krijgen het woord bij agendapunt 7.4.

7.

Behandelpunten

7.1

Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen over deze regeling. De fractie van de ChristenUnie neemt het
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties stemmen in met het voorstel. Het
raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 maart a.s.

7.2

Subsidieregeling woningisolatie Huizen
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over het niet meer subsidiëren van zonnepanelen en de mogelijkheid
om van de oppervlakte-eisen af te wijken. De fracties van de ChristenUnie en D66 nemen het voorstel mee
terug voor overleg met de fractie, laatstgenoemde fractie doet dat met een positieve grondhouding. Alle
overige fracties stemmen in met het voorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd
voor de raadsvergadering van 12 maart a.s.

7.3

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Huizer-maatjes
Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd
voor de raadsvergadering van 12 maart a.s.
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7.4

Aanpak waterplantenoverlast in Gooimeer Oost
Mw. Krijger, Regiomanager Delta, Hollandse Plassen en Rivierengebied bij Hiswa Recron, spreekt in over de
waterplantenproblematiek. Aansluitend beantwoordt zij enkele vragen. Dhr. Slotema spreekt vervolgens in
namens negen waterclubs.
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over onder meer de pilot, de te verwachten resultaten van de proactieve aanpak, de bestuurlijke inzet en de benodigde middelen.
De fractie van de ChristenUnie behoudt het standpunt voor en neemt het voorstel terug naar de fractie. De
overige fracties stemmen in met het voorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd
voor de raadsvergadering van 12 maart a.s.

7.5

Mededeling wethouder Boom over koersdocument en verstedelijkingsstrategie MRA
Wethouder Boom beantwoordt vragen over de mededeling, geeft een toelichting op het regionale proces met
betrekking tot het koersdocument en de verstedelijkingsstrategie, en het standpunt van het college ten
aanzien van dit proces.
Toezegging:
Het verslag van de bespreking over het koersdocument en de verstedelijkingsstrategie in het regionale
portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein wordt met de commissie gedeeld.

7.6

Mededeling van wethouder Verbeek over maatregelen Boomfeestdag
Dhr. Doorn geeft wethouder Verbeek enkele aandachtspunten mee voor het op te stellen bomenbeleidsplan.
Wethouder Verbeek zal deze meenemen. Daarnaast gaat zij na wat de stand van zaken is bij de bomen aan
de Naarderstraat (nabij de parkeerplaats).

7.7

Mededeling wethouder Verbeek over maatregelen in de haven
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over de veiligheid, de weesboten en het sanitair.
Toezegging:
De commissie Fysiek Domein wordt via een mededeling geïnformeerd over de aanpak van de locatie rond de
zeilschool. Daarnaast worden de kosten voor het aanbrengen van sanitair in de haven in kaart gebracht.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De commissie besluit om toezegging 13 in stand te houden maar anders te formuleren, omdat de
hotelcapaciteit een blijvend punt van aandacht is.
Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag naar de stand van zaken rond het Bad Vilbelpark
(toezegging 17).
Dhr. Woudsma verzoekt om in de toezeggingen, in dit geval nr. 14, geen namen van raadsleden te noemen.
De overeenkomst met betrekking tot het GNR (toezegging 16) wordt vanaf juli (3e kwartaal) verwacht. De
toegezegde datum gereed dient daarop te worden aangepast.
Wethouder Boom zegt dat de mogelijkheden voor fietslaadpunten (toezegging 20) worden meegenomen in
het verkeerscirculatieplan, dat naar verwachting in het 3e kwartaal aan de raad wordt voorgelegd. De
commissie besluit om de toezegging op deze wijze te herformuleren.
De commissie besluit om de toezeggingen 18, 22, 26 en 27 van de lijst af te voeren. Toezegging 24 kan
vervallen na behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering.
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9.

Rondvraag en sluiting
Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van dhr. Doorn over de mogelijkheid om winkels op 5 mei
te sluiten in verband met 75 jaar vrijheid.
Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Schaap over de ontwikkelingen rond het
Blokkerpand.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 april 2020

De commissiegriffier,

Datum: 28-02-20

De voorzitter,

Blad: 4

