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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
R. van Noord (plv. commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman 

 

• 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, mw. Leeuwin 

 

• GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra, mw. M.E. Lemmens 

 

• 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: 
mw. L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
mw. K. de Rooij (plv. raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom, G. Rebel (t/m 20:32 uur) 

 
 

Afwezig: 
 
Dhr. De Bruijn (Leefbaar Huizen), mw. Van der Kleij (Leefbaar Huizen) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 2 september 2020 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:16 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. 

Schouten, die inspreekt over punt 7.3 bij de mededeling over de woningnood en de mogelijkheden voor 
starters (BouwKollektief)  

  
2. Mededelingen 

De voorzitter maakt de commissie attent op de geldende coronamaatregelen en deelt mee dat de heer De 
Bruijn en mevrouw Van der Kleij zijn afgemeld. Daarbij zijn mevrouw De Rooij – van Slooten 
plaatsvervangend raadsgriffier en de heer Van Noord plaatsvervangend commissiegriffier. 

  
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit om agendapunt 7.3 gelet op de inspreker als eerste te behandelen. Besloten wordt om 
daarna agendapunt 7.5 te behandelen gelet op de aanwezigheid van wethouder Rebel.  

 
 De vragen van de fractie van de PvdA bij agendapunt 5.3 over het BNI-terrein zullen worden betrokken bij 

behandelpunt 7.1. Hiervoor schuift mevrouw Leeuwin namens de PvdA-fractie aan.  
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de gecombineerde commissie ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 11 juni 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de gecombineerde commissie ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 11 juni 2020 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Resumé van de commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.4. Notulen van de commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.5 Resumé niet-openbare commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.6 Notulen niet-openbare commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
 Er is geen ingebrachte informatie door het college.  
 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

- de mededeling van wethouder Rebel  “woningnood en mogelijkheden voor starters (Bouwkollektief) wordt 
behandeld onder agendapunt 7.3  

 - de mededeling van wethouder Boom “woonagenda 2020 – 2025 (Provincie Noord-Holland) wordt 
behandeld onder agendapunt 7.4 

 - de mededeling van wethouder Rebel “de invloed van Covid-19 op bouw & infra projecten (Bouwend 
Nederland regio Randstad Noord) wordt behandeld onder agendapunt 7.5  

 - de mededeling van wethouder Verbeek over “bijeenkomst vormgeving speelbos Sijsjesberg” wordt 
geagendeerd onder agendapunt 7.6 

 - de mededeling van wethouder Boom “aanvraag omgevingsvergunning appartementengebouw Driftweg, 
Gooise Meren” wordt behandeld onder agendapunt 7.7 

 - de mededeling van wethouder Boom “informatiebrief regio over Verstedelijkingsstrategie G+V” wordt 
behandeld onder agendapunt 7.8 

 - de mededeling van wethouder Boom “toezegging derde fase” wordt behandeld onder agendapunt 7.9 
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 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 

De heer Schaap heeft schriftelijk commissievragen gesteld over de verkeerssituatie Havenstraat/Melkweg. 
Deze worden in de commissie mondeling beantwoord door wethouder Boom. Daarbij geeft wethouder Boom 
aan de verkeerssituatie te laten beoordelen en aan te passen. Voor de aanpassing is een verkeersbesluit 
nodig, deze zal volgende week genomen worden. Aanvullende vragen worden gesteld door de 
vertegenwoordigers van de fracties CDA en D66 en deze worden beantwoord door wethouder Boom.  

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Er is één inspreker. De heer Schouten zal inspreken bij agendapunt 7.3. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.3 Woningnood en de mogelijkheden voor starters (BouwKollektief)  
 De heer Schouten spreekt in over het voorliggende onderwerp. Aansluitend beantwoordt hij enkele vragen.  
 
 Wethouder Rebel beantwoordt vragen van diverse fracties over het memo over woningnood en de 

mogelijkheden voor starters.  
  
 De heer Koning geeft aan gestelde vragen over een mogelijke constructie schriftelijk toe te lichten.  
  
 De commissie besluit om de brief via plaatsing in rubriek A van de lijst van ingekomen stukken van de raad in 

zijn vergadering van 17 september alsnog voor kennisgeving aan te nemen.  
 
7.5 De invloed van Covid-19 op bouw & infra projecten (Bouwend Nederland regio Randstad Noord) 
 De PvdA fractie bedankt de wethouder voor de gegeven informatie in de notitie en heet verder geen 

vragen.   
 De commissie besluit om de brief via plaatsing in rubriek A van de lijst van ingekomen stukken van de raad in 

zijn vergadering van 17 september alsnog voor kennisgeving aan te nemen.  
 
7.1 Cultuurhistorische waarde BNI  
 Wethouder Boom beantwoordt de schriftelijk gestelde commissievragen van de PvdA-fractie over het BNI-

terrein.  
 
 Mevrouw Leeuwin van de PvdA fractie geeft aan waarom zij het rapport over de cultuurhistorische waarde 

BNI heeft aangemeld voor behandeling in de commissievergadering. Daarbij stelt zij diverse vragen aan de 
wethouder. Ook diverse andere fracties stellen vragen.  

  
 Wethouder Boom geeft antwoord op de diverse vragen, waarbij hij aangeeft geen ruimte te zien voor een 

vervolg. Het rapport is volgens hem glashelder en het is onwenselijk om een gerenommeerd bureau hierbij 
terzijde te schuiven.  

  
7.2 Resultaatbestemming 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
 Alle fracties stemmen in met dit voorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 17 september 2020. 
 
 De heer Woudsma heeft  één tekstuele opmerking. In de concept- brief moet het jaartal in de datum worden 

gewijzigd. Wethouder Boom geeft aan dat dit wordt opgepakt.  
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7.4 Woonagenda 2020-2025 (Provincie Noord-Holland) 
 Aangegeven wordt dat het mooi is dat de doelstelling is gehaald. Het vervolg wordt afgewacht.  
 
 De commissie besluit om de brief via plaatsing in rubriek A van de lijst van ingekomen stukken van de raad in 

zijn vergadering van 17 september alsnog voor kennisgeving aan te nemen  
 
7.6  Mededeling wethouder Verbeek over bijeenkomst vormgeving speelbos Sijsjesberg 
 Bij afwezigheid van mevrouw Verbeek beantwoordt de heer Boom de vragen van de fracties.  
  
7.7  Mededeling wethouder Boom over aanvraag omgevingsvergunning appartementengebouw Driftweg, 

Gooise Meren 
 Door diverse fracties worden vragen gesteld over dit onderwerp. Deze vragen worden door wethouder Boom 

beantwoord. 
 
7.8 Mededeling wethouder Boom over informatiebrief regio over Verstedelijkingsstrategie G+V 
 De heer Doorn heeft vragen over de mededeling en de brief. Hij geeft aan dat het wenselijk is dat alle 

gemeenten dezelfde informatie krijgen. Wethouder Boom beantwoordt de gestelde vragen.  
   
7.9 Mededeling wethouder Boom over toezegging derde fase  
 Diverse fracties hebben vragen over onder andere het parkeren en de doorlooptijd van twee jaar. Wethouder 

Boom geeft antwoord op de vragen en geeft aan dat een nadere mededeling, zoals aangegeven in de memo, 
nog volgt.  

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

De commissie besluit om toezeggingen 9 en 18 van de lijst af te voeren.  
 De commissie besluit met instemming van wethouder Boom om bij toezegging 13 een termijn te noemen 

(eind dit jaar). 
 
 Bij toezegging 9 over de cruisevaart merkt de heer Driessen op dat er een lijst zou komen met aantallen 

schepen. Dit wordt teruggelegd bij het college.   
 
9. Rondvraag en sluiting  

Mevrouw Rienstra van de fractie van GroenLinks komt terug op agendapunt 7.6 en heeft nog enkele 
aanvullende vragen. Wethouder Boom beantwoordt deze vragen.    

 
 De heer Boonstra geeft aan dat de communicatie en verwijzing in brieven naar onderdelen op de 

gemeentelijke website beter kan. Wethouder Boom beantwoordt de vraag en  neemt de suggestie mee.   
     
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2020. 
 
 
 De commissiegriffier, De voorzitter, 


