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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman. mw. J.H. Prins 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst 

 

• 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: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
mw. M.L.C. Verbeek, R.G. Boom, G. Rebel (t/m 21:45 uur) 

 
 

Afwezig: 
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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 17 juni 2020 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23:15 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dat geldt in het bijzonder voor dhr. 

Smits, die inspreekt over de Zomerkade en dhr. Berkhout, programmamanager van de Regionale 
Energiestrategie Noord-Holland Zuid. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter maakt de commissie attent op de geldende coronamaatregelen. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit om agendapunt 7.4 (herinrichting Zomerkade) als eerste punt te behandelen. De 
commissie stemt in met het voorstel om voor een van de agendapunten bij een fractie een derde 
woordvoerder toe te staan. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 13 mei 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 13 mei 2020  
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

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

De mededeling van wethouder Rebel over de concept RES (Regionale Energiestrategie) wordt betrokken bij 
agendapunt 7.1. De mededeling van wethouder Boom over het regionale koersdocument komt terug bij 
agendapunt 7.8. 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 

Er zijn geen vragen aan het college. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Er is één inspreker. Die inspreekreactie komt aan de orde bij agendapunt 7.4. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Concept Regionale Energiestrategie (RES) 

Wethouder Rebel en dhr. Berkhout beantwoorden diverse vragen over het raadsvoorstel, waaronder vragen 
over de locaties voor windenergie, het experimenteergebied in het Gooimeer en het vervolgproces. De 
commissie concludeert dat het raadsvoorstel als behandelpunt kan worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 1 juli a.s. 
 

7.2 Zienswijze op jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging 2020, begroting 2021 en 
Uitvoeringsprogramma 2020-2023 GNR  
Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen over onder meer het speelbos, enkele financiële aspecten en 
de onderhandelingen over de uittreding door de gemeente Amsterdam en de provincie. Alle fracties stemmen 
in met het voorliggende raadsvoorstel. Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 1 juli a.s. 
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7.3 Jaarverslag 2019 stichting GNR  
De commissie besluit om kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de stichting GNR en de raad in zijn 
vergadering van 1 juli a.s. te adviseren, via plaatsing van de brief in rubriek A van de lijst van ingekomen 
stukken, om het jaarverslag 2019 alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 

 
7.4 Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o. 
 Dhr. Smits spreekt, mede namens een aantal inwoners aan het sport- en evenementenstrand en de 

Wedekuil, in over het voorliggende ontwerp. Aansluitend beantwoordt dhr. Smits enkele vragen. Wethouder 
Boom beantwoordt verschillende vragen over het ontwerp en het vervolgproces. 

 
De commissie neemt kennis van de eerste opzet voor de herinrichting van de Zomerkade e.o. en de 
gemaakte keuzes binnen de gestelde financiële kaders, op basis waarvan het college in overleg zal treden 
met de omwonenden over de verdere uitwerking. 

 
7.5 Mobiliteitsplan  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over diverse aspecten van het mobiliteitsplan. De fracties van 
GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, de PvdA, VVD en Leefbaar Huizen stemmen in met het voorstel, de 
overige fracties nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De SGP-fractie kondigt aan een 
amendement in te dienen met betrekking tot de Kerkstraat. 
 
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli a.s. 

 
7.6 Welstandsnota 2020 

Diverse fracties stellen vragen over het voorstel. Wethouder Boom geeft de commissie, op basis van de 
gestelde vragen, in overweging dat het college het voorstel mee terugneemt en op een later moment in 
aangepaste vorm opnieuw agendeert. Geconstateerd wordt dat alleen de raad hiertoe kan besluiten bij het 
vaststellen van de agenda bij de raadsvergadering van 1 juli a.s. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt 
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli a.s. 

 
7.7 Wijziging artikelen 14 en 37 van de Havenverordening Huizen 2010  

Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 1 juli a.s. 

 
7.8 Mededeling wethouder Boom over regio-koersdocument  

Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Doorn over deze mededeling. 
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

De commissie besluit om de toezeggingen 19, 20 en 24 van de lijst af te voeren. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
Dhr. De Bruijn informeert naar de stand van zaken rond de aanpak van invasieve exoten. Besloten wordt om 
deze vraag in de raadsvergadering terug te laten komen. Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. 
De Bruijn en dhr. Woudsma over de camperplaats. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september 2020 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


