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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. M.E. Lemmens, mw. K.S. Rienstra 

 

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

 

 ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, M. Boonstra 
 

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

 Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 
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J. Veenstra (raadsgriffier) 
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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 29 januari 2020 
Aanvang:  20:00 uur 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de sprekers bij de 

agendapunten 7.1 (MRA) en 7.2 (GAD). 
 
2. Mededelingen 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Er zijn diverse mededelingen voor behandeling 
aangemeld.  
 

3. Vaststellen vergadervolgorde 
De vergadervolgorde wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 27 november 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 27 november 2019  
 Dhr. Woudsma merkt op dat in notulen niet als zodanig is opgenomen dat er een onderzoek gaat 

plaatsvinden naar precedentwerking naar aanleiding van de parkeersituatie op de Smallelaan. Met 
inachtneming van deze opmerking worden de notulen vastgesteld. 

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

De vier mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld komen terug bij de agendapunten 7.5 t/m 7.8. De 
overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Wethouder Verbeek deelt mee dat de Evenementenkalender 2020 is verschenen. Deze is voor aanvang van 
de vergadering verspreid. 

 
5.3 Vragen aan het college 

Er zijn geen schriftelijke vragen. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Mw. Visser heeft zich aangemeld voor agendapunt 7.3 prioritering en uitwerking Kustvisie. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Presentatie MRA  

Dhr. Uneken van de Regio Gooi en Vechtstreek geeft een presentatie over de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA), in het bijzonder over de ontwikkelingen in de MRA, de MRA-Agenda 2.0, de MRA-evaluatie en Invest-
MRA. Aansluitend beantwoordt hij diverse vragen. 

 
7.2 Presentatie GAD  

Dhr. de Bruin van bureau IPR Normag en mw. Van Gelderen van de GAD geven een presentatie over de 
doelstellingen op het gebied van VANG (Van Afval Naar Grondstof), de tussentijdse VANG-evaluatie en het 
perspectief richting een circulaire economie. Aansluitend worden verschillende vragen beantwoord. 
 

7.3 Prioritering en uitwerking deelprojecten integrale kustvisie Huizen  
Mw. Visser spreekt in over de kustvisie, in het bijzonder de uitwerking van de visie voor de Zomerkade en 
Wedekuil. Aansluitend beantwoordt mw. Visser enkele vragen. 
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 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen over onder meer de quick-wins, de financiering, de 
prioriteitenlijst en milieuaspecten met betrekking tot de uitwerking van de kustvisie. Wethouder Verbeek 
beantwoordt vragen over de aanpak van het fonteinkruid en veiligheid Oude Haven. 
 
De fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, CDA, Dorpsbelangen Huizen, SGP en de PvdA nemen het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie. Laatstgenoemde twee fracties doen dat met een positieve 
grondhouding. De overige fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt 
aan de orde komen in de raadsvergadering van 13 februari a.s. 

 
7.4 Vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020  
 Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen over de aankomende subsidieregelingen, de verduurzaming van 

het gemeentelijk vastgoed en het betrekken van bewoners bij de energietransitie.  
 
 Toezeggingen: 

 De mogelijkheden voor het weren van plastic koffiebekers (als ‘single-use’ plastic) in het gemeentehuis 
worden nagegaan. 

 In een korte mededeling aan de commissie zal worden onderbouwd om welke reden het onderzoek naar 
opvang van regenwater op de gemeentewerf als prioriteit is losgelaten. 

 
Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk aan de orde komen in de 
raadsvergadering van 13 februari a.s. 

 
7.5 Mededeling wethouder Verbeek over activiteiten 75 jaar vrijheid  

Wethouder Verbeek reageert instemmend op de suggesties van diverse fracties die pleiten voor meer 
activiteiten rond de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid.  

 
7.6 Mededeling wethouder Boom over stand van zaken regionale omgevingsvisie  

Wethouder Boom geeft antwoord van vragen over de snelheid van het proces, de mogelijkheid tot inbreng 
van de raad en het verband tussen de gemeentelijke en regionale omgevingsvisie. 

 
7.7 Mededeling college over intentieovereenkomst participanten GNR  

Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen over onder andere de positie van uittredende partijen en de 
betrokkenheid van de raad in het (vervolg)proces. 

 
7.8 Mededeling wethouder Boom over regionale informatiebrief sleutelgebied Hilversum 

Wethouder Boom gaat in op vragen over de wijze waarop het proces gevoerd is om dit gebied als 
sleutelgebied te benoemen. 
 

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

De commissie besluit om toezegging 21 (Haardstedelaan) op de lijst te laten staan. De commissie besluit om 
de toezeggingen 19, 22 en 23 van de lijst af te voeren.  
 
Dhr. Horst informeert naar de ontwikkelingen met betrekking tot Hotel Newport (toezegging 15). Wethouder 
Boom geeft daarop antwoord. 

 
9. Rondvraag en sluiting  

Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van dhr. Gencer over de stand van zaken rond het 
speelbos. Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Ribberink over de stand van zaken rond de 
zeilschool in de Aanloophaven. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2020 
 
 
 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


