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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, mw. K. van Werven 
 

• PvdA-fractie:  

K. Gencer, N. Honing 
 

• GroenLinks-fractie: 

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 

mw. L. Veer-Thiel, F.E.R. Koning 
 

• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn, L.M. Boonstra 
 

• SGP-fractie: 

G.J. Bosch 
 

• Fractie Transparant Huizen: 

L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 

J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

 

College 

mw. M.L.C. Verbeek, R.G. Boom, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 11 september 2019 
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, met name de insprekers en het 

aanwezige publiek. Een bijzonder welkom geldt voor dhr. Schaap, die de fractie Transparant Huizen voor het 

eerst in deze commissie vertegenwoordigt.  

 

2. Mededelingen 

Er hebben zich diverse insprekers gemeld voor het agendapunt Verkenning woningbouwlocaties (7.6) en één 

inspreker voor het agendapunt Smallelaan (7.2). Een van de insprekers heeft zijn aanmelding om in te 

spreken ingetrokken. 

 

Twee mededelingen zijn aangemeld voor behandeling. Dit zijn de mededeling van wethouder Verbeek over 

het beleid openbare verlichting 2020-2025 en de mededeling van wethouder Rebel over het beleid omtrent 

ondergrondse containers voor papier en gft-afval. Deze mededelingen worden toegevoegd aan de agenda 

als agendapunten 7.10 en 7.11. 

 

3. Vaststellen vergadervolgorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende behandelvolgorde bij 

agendapunt 7: 7.1 (RSA), 7.2 (parkeren Smallelaan), 7.6 (Verkenning woningbouwlocaties) en vervolgens de 

resterende agendapunten: 7.3, 7.4, 7.5 en tot slot 7.7 t/m 7.11. 

 

4. Vaststellen resumé en notulen 

   

4.1 Resumé van de gecombineerde commissievergadering ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 

20 juni 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.2 Notulen van de gecombineerde commissievergadering ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 

20 juni 2019 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4.3 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.4 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4.5 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 1 juli 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.6 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 1 juli 2019 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.7 Resumé van de niet-openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 1 juli 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.8 Notulen van de niet-openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 1 juli 2019 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Informatie van het college 

  

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

Behoudens de twee voor behandeling aangemelde mededelingen (agendapunten 7.10 en 7.11) zijn de 

mededelingen voor kennisgeving aangenomen. 
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5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Wethouder Rebel deelt mee dat de functie van stadsmanager is ingevuld. De nieuwe stadsmanager treedt 

per 16 september in dienst van de gemeente Huizen. 

 

5.3 Vragen aan het college 

Wethouder Rebel beantwoordt vragen van dhr. Meijerman en mw. Lemmens naar aanleiding van de 

schriftelijke beantwoording van door de VVD-fractie en GroenLinks-fractie gestelde vragen over wateroverlast 

op de Ceintuurbaan.  

 

De vragen over de parkeersituatie op de Smallelaan komen aan de orde bij agendapunt 7.2.  

 

Er zijn geen aanvullende vragen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van vragen van de D66-

fractie over de aanpak van de eikenprocessierups en bestrijding van ongedierte. 

 

6. Spreekrecht voor burgers 

De insprekers over de onderwerpen Smallelaan en verkenning van mogelijke woningbouwlocaties krijgen het 

woord bij de agendapunten 7.2 en 7.6. 

 

7. Behandelpunten 

 

7.1 Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)  

Dhr. Doorn vraagt naar de stand van zaken rond de vaststelling van de RSA. Wethouder Rebel geeft hierop 

een korte toelichting. 

 

7.2 Parkeren Smallelaan  

Mw. Westland, bewoonster van de Smallelaan, spreekt in over het voorgenomen parkeerverbod. Na het 

inspreken beantwoordt zij enkele vragen.  

 

Naar aanleiding van uiteenlopende vragen vanuit de commissie geeft wethouder Boom een toelichting op het 

proces, waarin hij vragen beantwoord over onder meer de aanleiding van het parkeerverbod, de gevolgde 

procedure, de communicatie met de buurt en de mogelijke precedentwerking. 

 

Toezegging: 

Wethouder Boom informeert de commissie Fysiek Domein over de wijze waarop het gesprek met de 

inwoners van de Smallelaan zal worden gevoerd en de uitkomsten daarvan, e.e.a. naar aanleiding van het 

voornemen tot het instellen van een parkeerverbod. 

 

7.3 Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid inclusief presentatie  

Op verzoek van wethouder Rebel geeft dhr. Simon Miske van de Regio Gooi en Vechtstreek een korte 

presentatie over het doel en de aanpak van de Regionale Energiestrategie (RES). Dhr. Miske beantwoordt 

enkele vragen. 

 

Mw. Rienstra roept op tot het bijwonen van het regiopodium over de RES in Weesp op 23 september. 

 

Wethouder Rebel beantwoordt een aantal vragen over het voorliggende raadsvoorstel. 

 

De fracties van de SGP, VVD, PvdA, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks stemmen in met het 

raadsvoorstel. De fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie en Transparant Huizen nemen het voorstel 

mee terug naar de fractie. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering 

van 26 september. 
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7.4 Startnotitie Omgevingsvisie Huizen  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over de startnotitie, met name over de wijze van participatie. Alle 

fracties stemmen in met het voorliggende raadsvoorstel, waarmee het voorstel als hamerstuk zal worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 september. 

 

7.6 Verkenning mogelijke woningbouwlocaties  

Achtereenvolgens wordt ingesproken door mw. Robijn, dhr. Rebel, mw. Lubbers en dhr. Robijn, allen 

omwonenden van de locatie Ceintuurbaan 2B. De insprekers beantwoorden diverse vragen. Dhr. Landman 

spreekt vervolgens in namens de gebruikers van het gebouw Jan van Galenstraat 35 en beantwoordt enkele 

vragen. 

 

 Wethouder Rebel beantwoordt vragen over onder meer de achtergronden bij het raadsvoorstel, de 

totstandkoming en geldigheidsduur van de lijst en het behoud van maatschappelijke bestemmingen. 

 

Toezegging: 

Wethouder Rebel informeert de commissie Fysiek Domein periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of halfjaarlijks) 

over de status (voortgang, fasering e.d.) van de locaties op de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. 

 

De fracties van de SGP en het CDA stemmen in met het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel 

mee terug naar de fractie, waarbij de fracties van de PvdA en D66 aantekenen dat met een positieve 

grondhouding te doen. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 26 september 2019. 

 

7.10 Mededeling wethouder Verbeek over het beleid openbare verlichting 2020-20205  

De mededeling is aangemeld door de fractie van Leefbaar Huizen. Wethouder Verbeek geeft antwoord op 

vragen van dhr. Koning over de mogelijkheden van laadpalen in lichtmasten. 

 

 De voorzitter schorst de vergadering om 23.15 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 oktober 2019 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Wethouder Boom informeert de commissie Fysiek Domein over de wijze waarop het gesprek met de 

inwoners van de Smallelaan zal worden gevoerd en de uitkomsten daarvan, e.e.a. naar aanleiding van het 

voornemen tot het instellen van een parkeerverbod. 

• Wethouder Rebel informeert de commissie Fysiek Domein periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of halfjaarlijks) 

over de status (voortgang, fasering e.d.) van de locaties op de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. 

 

 

 

 


