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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: 
G.J. Horst 

 

• CDA-fractie: 
R. Woudsma 

 

• D66-fractie:  
B. Schröder  

 

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

 

• GroenLinks-fractie: 
mw. M.E. Lemmens  

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. L. Veer, R.W. de Bruijn 

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn  
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (SGP), G.J. Bosch 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
G. Rebel, R.G. Boom 

 
 

Afwezig: 
• J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), mw. K.S. Rienstra (GroenLinks), L.M. Boonstra (ChristenUnie), mw. 

D.C. van Deutekom 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 16 februari 2022 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22.00 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. Driessen, mw. Rienstra, dhr. Boonstra en mw. Van 
Deutekom. Dhr. De Bruijn en dhr. Ribberink nemen digitaal deel aan de vergadering. 

 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De vergadervolgorde wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé openbare vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 26 januari 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen openbare vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 26 januari 2022 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

De mededeling van wethouder Boom over de ontwikkelagenda Gooicorridor is voor behandeling aangemeld 
en komt terug bij agendapunt 7.5. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Dhr. Bource dankt het college voor de schriftelijke beantwoording van de vragen over de provinciale HIRB-
regeling en plaats hierbij een enkele kanttekening. 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de SGP-fractie over de uitgevoerde boom effect 

 analyse. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

7. Behandelpunten 
 

7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  
Er zijn geen stukken geagendeerd. 
 

7.2 Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein  
Wethouder Boom roept op om bij de besloten bijeenkomst van 17 februari a.s. over dit onderwerp met ten 
minste één vertegenwoordiger van elke fractie aanwezig te zijn. 

 
7.3 Aanpassing en uitbreiding camperplaatsen IJsselmeerstraat 

Wethouder Boom beantwoordt vragen over het reguleren van de plaatsen, de vandalismebestendigheid van 
voorzieningen en de beschikbaarheid van het evenemententerrein. Informatie over de uitvoeringsplanning en 
het rapport over het onderzoek naar de camping worden nagezonden. 
 
De fracties van het CDA en de ChristenUnie nemen het voorstel met een positieve grondhouding mee terug 
naar de fractie. Alle overige fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt als behandelpunt 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 maart a.s. 
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7.4 Raadsvoorstel vervolgtraject Verlevendigen Oude Raadhuisplein’ o.l.v. neutrale gespreksleider 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over welke partijen aan het proces deelnemen, de wijze waarop 
bewoners van de Tuinstraat en met name de ingezonden brief in het proces worden betrokken, alsmede de 
aanpak van de gemeente mochten partijen niet tot een oplossing komen. 
 
Alle fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 10 maart a.s. 
 

7.5 Mededeling wethouder Boom over ontwikkelagenda Gooicorridor  
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Doorn over het al dan niet ontbreken van enkele thema’s in 
het actieprogramma voor de Gooicorridor. 

 
8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
 Wethouder Boom beantwoordt een vraag van mw. Veer over de toegezegde presentatie over de 

laanstructuur Nieuwe Bussummerweg (toezegging 13). Wethouder Boom beantwoordt vervolgens een vraag 
van dhr. Schröder over de stand van zaken rond de Trappenberg (toezegging 20). De toezeggingen 10, 19 
en 24 worden van de lijst afgevoerd. Aldus wordt de toezeggingenlijst vastgesteld.  

 
9. Rondvraag en sluiting  

Dhr. Doorn dankt de voorzitter voor het leiden van de commissievergaderingen gedurende deze 
raadsperiode. Aansluitend bedankt de voorzitter dhr. Meijerman voor het commissievoorzitterschap ABM en 
de commissiegriffier voor de geleverde ondersteuning. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2022 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


