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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 30 september 2019 
die een voortzetting was van de raadsvergadering van 26 september 2019 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 22.55 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
  Aanwezig: 

 
 
 

27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, 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.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), F.E.R. Koning, mw. L. Veer 

 

• 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: 
B. Schaap (fv) 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, M.W. Hoelscher 
 
Overige aanwezigen: 
J.C. Koster, Voorzitter rekenkamercommissie, bij agendapunt 10 
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Afwezig:   
 
• wethouder mw. M.L.C. Verbeek 
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Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de voortzetting de vergadering, die een voortzetting is van de 

vergadering van 26 september jl. 
• Hij meldt de afwezigheid van wethouder mw. M.L.C. Verbeek 

 
 

10. Onderzoek rekenkamercommissie naar burgerparticipatie 
• Conform voorstel besloten. 

 
Toezegging 
• Wethouder Hoelscher zegt toe dat hij de raad zal informeren over de uitkomsten van het 

evaluatie-overleg met de participanten participatieproject Keucheniusstraat. 
• Wethouder Hoelscher zegt toe, dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, zoals 

vervat in het voorstel, zullen worden geprioriteerd in het naar verwachting 1e kwartaal 
2020 uit te brengen participatienota. 

 
11. Verkenning mogelijke woningbouwlocaties 
• Bij de behandeling is door de heer Bource namens de SGP-fractie, mede namens de fracties 

van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen, een amendement (A1) ingediend over 
“verkenning mogelijke woningbouwlocaties”, dat de volgende wijziging van het door het 
college voorgestelde besluit behelst: 
“beslispunt 2 komt te vervallen en aan beslispunt 1 wordt toegevoegd: “…met dien verstande 
dat de Vista van de lijst wordt geschrapt waardoor het aantal mogelijke kansrijke 
bouwlocaties wordt beperkt tot 26.” 
Het amendement is met 18 stemmen tegen en 9 voor verworpen. Voor het amendement 
stemden de fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, SGP en 
Transparant Huizen. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks stemden tegen. 

• Vervolgens wordt met algemene stemmen conform beslispunt 1 besloten, en in meerderheid 
(25 voor en 2 tegen) met beslispunt 2. De fractie Dorpsbelangen Huizen stemde tegen 
beslispunt 2. De fracties van SGP, ChristenUnie en Leefbaar Huizen tekenen bij hun 
instemming met beslispunt 2 aan, dat zij niettemin tegen bebouwing van de Vista zijn 
vandaar het ingediende amendement. 
 

12. Resultaatbestemming 2018 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
• In meerderheid (25 voor en 2 tegen) conform voorstel besloten. De fractie Dorpsbelangen 

Huizen stemde tegen het voorstel. 
 
13. Bezwaarschrift WPRI tegen afwijzing verzoek medewerking supermarkt BNI-terrein 
• In meerderheid (26 voor en 1 tegen) conform voorstel besloten. De heer Lekkerkerker (D66) 

stemde tegen het voorstel. 
 

14. Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 
• Conform voorstel besloten 
• Bij de behandeling is door de heer Bource namens de SGP-fractie, mede namens de fractie 

van ChristenUnie, aanvankelijk een amendement (A2) ingediend dat de volgende wijziging 
van beslispunt 2 behelst: “aan beslispunt 2 wordt toegevoegd: e. De bestaande 
aardgasinfrastructuur behouden met het oog op het toekomstige gebruik van duurzame 
gasvormige energiedragers.” 
Naar aanleiding van de reactie van het college hierop wordt het amendement door de 
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indienende fracties ingetrokken, en dienen zij een v.w.b. de overwegingen gelijkluidende 
motie (M3) in, waarin het college het volgende wordt opgedragen: “….regionaal te bepleiten 
dat de bestaande aardgasinfrastructuur wordt behouden met het oog op het toekomstige 
gebruik van duurzame gasvormige energiedragers, dit zo lang niet duidelijk is welke nieuwe 
energiebron in de wijk zal worden aangelegd.” 
Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 
15. Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van twee woningen aan de De 

Ruyterstraat 18 
• Bij aanvang van de behandeling meldt de heer Doorn (ChristenUnie), dat hij de 

initiatiefnemers persoonlijk kent en zich om die reden (o.g.v. artikel 28 Gemeentewet) zal 
onthouden van deelname aan de beraadslagingen en de stemming over dit voorstel. 

• Conform voorstel besloten (26 stemmen voor). Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wenst 
aantekening bij de instemming met beslispunt 1, dat niet wordt ingestemd met de 
argumentatie “Opzet van het plan is in lijn met woningen in de omgeving”. 

 
16. Vergaderschema 2020 
• Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
17. Vragenuur 
• Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) over 

nieuwbouw van het Erfgooierscollege. 
 
Sluiting 
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 22.55 uur. 
 


