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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
F. Fitskie-Aajoud (plv. voorzitter) 
M. Numan (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
H.A.M. van Kempen 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, L. Veer 
 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
G.J. Horst, P. Schouten 

 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom 

 

• D66-fractie:  
S.G. Bruins 

 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, H. Honing 

 

• GroenLinks-fractie: 
K.S. Rienstra, M. Amessas 

 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, L.M. Boonstra 
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
B. Schaap, R. Lemsom 
 
 

Griffie 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom, F. van der Kleij,  K. van werven, G. Rebel  
 
 

Afwezig: 
G.W. Ormel – VVD-fractie 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
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Eindtijd: 23.00 uur  
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1. Opening 

     De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

2. Mededelingen. 
.  Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De voorzetter stelt voor om de commissievragen van de heer Bource (SGP) onder agendapunt 5.3, met 
betrekking tot de Verordening Fysieke Leefomgeving, te behandelen bij agendapunt 7.5. De 
commissieleden stemmen hiermee in. 
 

4. Vaststellen resumé’s 
4.1.  Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 7 september 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4.2. Resumé openbaar commissie Fysiek Domein d.d. 12 september 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4.3.  Resumé niet openbaar commissie Fysiek Domein d.d. 12 september 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Informatie van het college 
 

 5.1. Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
De volgende mededeling is door de commissie ter kennisgeving aangenomen: 

 - Mededeling wethouder Rebel over een gewijzigd proces voor regionale Energie Strategie (RES) 
 
 5.2. Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
 5.3. Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen 
  
        Beantwoording Commissievragen van de heer Bource (SGP) over gehandicapenparkeerplaatsen 

Wethouder van der Kleij beantwoordt de vragen van de commissieleden over de parkeerplaatsen aan de 
Zomerkade met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen. 

 
 Beantwoording Commissievragen van de heer Bource (SGP) over de situatie bij de wedekuil 

Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de commissieleden en de aanvullende vragen van de heer 
Bource (SGP) over de situatie bij de Wedekuil met betrekking tot de aangelegde fietsparkeerplaatsen, de 
bereikbaarheid van ondernemingen, afvalbakken en houten paaltjes (reflectoren). 

 
6. Spreekrecht van burgers 

De voorzitter geeft een toelichting op een andere vorm van inspreken die bij wijze van experiment wordt 
ingezet naar aanleiding van besluitvorming van het raadspresidium d.d. 23 juni 2022.  
 
Er hebben zich twee insprekers gemeld: 
• De heer Lucas inzake Toekomst van de Vituskerk 
• De heer B. Stein spreekt in over Bomenkap aan de nieuwe Bussummerweg 
 
Na het inspreken is de vergadering voor een kwartier geschorst om de commissieleden de gelegenheid te 
bieden contact op te nemen met en vragen te stellen aan de beide insprekers. Met betrekking tot het 
experiment worden de commissieleden verzocht om hun beleving, op- en aanmerkingen door te geven aan 
de griffier. 
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      7.  Behandelpunten 
 
        7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 

Wethouder Rebel en wethouder Boom beantwoorden de vragen van de commissieleden over de 
dienstverlening die geboden wordt door het energiedienstenbedrijf (EDB), de spoorverbinding en het 
vervoersplan Transdev. De resumé’s 2 en 3 juni PFHO en 7 en 8 juli PFHO van het Fysiek Domein Regio 
Gooi- en Vechtstreek worden door de commissieleden voor kennisgeving aangenomen.  
 
Toezegging: Wethouder Rebel zegt toe dat hij de regio zal vragen of het mogelijk is om een regiopodium te 
organiseren waarin de raads- en commissieleden van alle regiogemeenten nader geïnformeerd worden 
over de dienstverlening door het energiedienstenbedrijf, en welke gelegenheid dan ook vragen kunnen 
worden gesteld. 
 
7.2. Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein 
Wethouder Boom meldt, dat er geen nieuwe zaken zijn anders dan die al eerder zijn medegedeeld. 

 
7.3. Winkeltijdenverordening zon-en feestdagenregeling 
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen vanuit de fracties n.a.v. het voorstel. De vertegenwoordigingen in 
de commissie van de fracties van CDA, D66, Transparant Huizen, Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen 
Huizen stemmen in met het voorstel. De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van 
GroenLinks, en VVD nemen het voorstel terug naar de fracties. De vertegenwoordigingen in de commissie 
van de fracties van ChristenUnie en SGP stemmen niet in. Het voorstel gaat als behandelpunt door naar 
de gemeenteraad van 27 november 2022.  

 
7.4  Vaststellen Telecommunicatieverordening gemeente Huizen 2022 
Wethouder Van Werven beantwoordt de vragen vanuit de fracties over het voorstel. De commissie als 
geheel stemt in met het voorstel en het gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 
november 2022. 
 
Toezegging: Wethouder Van Werven zegt toe dat bij 9.2 de juiste term zal worden opgeschreven en dat de 
Verordening van 2010 toegezonden zal worden en eventuele aanvullende vragen zullen vóór de volgende 
raadsvergadering worden beantwoord.  
 
7.5 Verordening fysieke leefomgeving 
Wethouder Boom beantwoordt de commissievragen naar aanleiding van het voorstel. De 
vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van CDA, D66, Transparant Huizen, Leefbaar 
Huizen, Dorpsbelangen Huizen, SGP en VVD stemmen in met het voorstel. De vertegenwoordigingen in de 
commissie van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie nemen het voorstel terug naar de fractie. Het 
voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 november 2022. 
 
Toezegging: Wethouder Boom zegt toe alle schriftelijke vragen van de heer Bource binnen 4 tot 6 weken te 
zullen beantwoorden en vervolgens aan te gaan bieden aan de commissieleden. 
 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de commissieleden over de toezeggingen. Wethouder Van 
Werven beantwoordt de aanvullende vragen van de commissieleden. De commissie stemt vervolgens in 
met het afvoeren van de toezeggingen nummers 8, 15, 19, 23 en 24 van de lijst en om de nummers 21 en 
13 samen te voegen. 
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9. Rondvraag en sluiting 
Wethouder Boom beantwoordt de commissievragen over het ophalen van de units aan de Zomerkade en 
met betrekking tot subsidiemogelijkheden inzake verduurzaming van vastgoed.  
 
Toezegging: Wethouder Boom zegt toe om de overige vragen schriftelijk te beantwoorden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2022. 
 
 De commissiegriffier,  De voorzitter, 


