Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein
Datum:
Aanvang:
Eindtijd:
Locatie:

woensdag 16 oktober 2019
20:00 uur
22.30 uur
Raadzaal gemeentehuis van Huizen

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



PvdA-fractie:
K. Gencer, N. Honing



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



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



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:
R.J.C. Bource

Datum: 18-10-19

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Dhr. Bource heeft zich afgemeld. Er heeft zich één inspreker gemeld in verband met het project De
Ruyterstraat 18. De commissie besluit om de vragen aan het college over dit project (agendapunt 5.3)
gecombineerd te behandelen met de inspreekreactie bij agendapunt 6.

3.

Vaststellen vergadervolgorde
De vergadervolgorde wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen resumés en notulen

4.1

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 11 september 2019
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 11 september 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.3

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 september 2019
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.4

Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 september 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Informatie van het college

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededeling over het Bad Vilbelpark is voor kennisgeving aangenomen. De mededeling over ROM Utrecht
en Invest MRA komt aan de orde bij agendapunt 7.7.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
Wethouder Rebel beantwoordt, naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van het college, een
aanvullende vraag van dhr. Doorn over het storten van baggerslib in zandwinputten in het Gooimeer.
Wethouder Verbeek beantwoordt, naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van het college op
vragen van dhr. Woudsma, een aanvullende vraag van dhr. Meijerman over de realisatie van het speelbos
Sijsjesberg.
Dhr. Meijerman dankt het college voor de schriftelijke beantwoording over mogelijk nieuw beleid voor
inzameling van kunststof afval. De VVD-fractie beraadt zich op een eventueel vervolg.
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Doorn over de verkeersdrempels op de Haardstedelaan en
over de MRA.

6.

Spreekrecht voor burgers
Dhr. Terstappen, bewoner van De Ruyterstraat 21, spreekt in over het project De Ruyterstraat 18, waarbij hij
de schaal van het project, het verkeer in de straat en de wijze van participatie aan de orde stelt. Aansluitend
beantwoordt dhr. Terstappen verschillende vragen. Wethouder Boom geeft vervolgens antwoord op vragen
van dhr. Doorn, mw. Van Deutekom, dhr. Honing en mw. Lemmens.
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7.

Behandelpunten

7.1

Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)
Er staan geen stukken op de agenda.

7.2

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Aan de orde zijn de programma’s Beheer en inrichting openbare ruimte en Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.





Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. De Bruijn over het onderhoudsbudget voor de
haven.
Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. Meijerman over de laanstructuur van de Nieuwe
Bussummerweg.
Wethouder Rebel geeft antwoord op een vraag van dhr. Meijerman over het verband tussen de
rioolvervanging en de energietransitie in de wijken Stad en Lande en Bovenweg.
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Woudsma over de financiering van BOA’s.

Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober a.s.
7.3

Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per september 2019
 Wethouder Rebel geeft antwoord op een vraag van dhr. De Bruijn over de aangestelde stadsmanager.
De functieomschrijving zal ter kennisname naar de commissie worden verzonden.
 Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Doorn over PM-posten bij de benodigde middelen in
het overzicht van nog niet vertaalde punten uit het collegeprogramma.
 Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Meijerman over de trekkerscamping.
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober a.s.

7.4

Meerjarenonderhoudsplanning 2019 t/m 2023 voor infrastructuur en rioolexploitatie
 Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Meijerman over klimaatadaptatie.
 Op een vraag van dhr. Schröder over te verwachten kosten voor de aanpak van wateroverlast antwoordt
wethouder Verbeek dat zij dit zal nagaan.
 Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Schaap en dhr. Woudsma over de hoogte van en
plaatsingscriteria voor verkeersdrempels.
 Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen van dhr. Woudsma en dhr. Bosch over het
wegenonderhoud.
 Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Doorn over de bereikbaarheid van de Lindenlaan
voor mensen die afhankelijk van een rolstoel of rollator.
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering van 31 oktober a.s.

7.5

Rapportage Protocol Grote Projecten
Wethouder Boom beantwoordt vragen over onder meer de HOV-verbinding en de oostzijde
Keucheniusstraat. Daarnaast beantwoordt hij vragen over het al dan niet opnemen van andere projecten in
het overzicht, zoals de kustvisie en Sijsjesberg.
Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 oktober.

7.6

Ontwikkeling Naarderstraat 66
Wethouder Boom beantwoordt vragen van diverse fracties over onder meer de kosten van parkeerplaatsen,
de wijze van aanbesteding, de grondprijs, tekeningen, lichthinder en de kosten voor de gemeente. Aan de
commissie zullen tekeningen van het project worden gestuurd, evenals het antwoord op de vraag op welke
procedurele gronden de afwijzing tijdens de aanbesteding heeft plaatsgevonden.
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De fracties van Dorpsbelangen Huizen en D66 nemen het voorstel mee terug naar de fractie, waarbij de
fractie van D66 aantekent dat met een positieve grondhouding te doen. De overige fracties stemmen in met
het voorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7
november.
7.7

Mededeling wethouder Rebel over Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht en Invest
MRA
De mededeling is aangemeld door de fractie van de ChristenUnie. Wethouder Rebel geeft een toelichting op
de mededeling en geeft antwoord op vragen van dhr. Doorn over de visie van het college op deze
voornemens en de wijze waarop de commissie en raad bij deze voornemens zullen worden betrokken.

8.

Vaststellen toezeggingenlijst

8.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De voorzitter meldt dat de toezegging over het illegale gebruik van vakantiewoningen (nr. 14) ten onrechte
nog op de lijst staat. De overheveling van de toezegging over het zorg- en veiligheidshuis (nr. 13) naar de
commissie Sociaal Domein moet nog worden besproken in de agendacommissie.






Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Meijerman over de planning van de MRA-presentatie
(nr. 21).
Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Horst over de stand van zaken bij Hotel Newport
(nr. 16).
Wethouder Rebel verzoekt om in toezegging 28 te verwerken dat de voortgang van woningbouwlocaties
eens per jaar besproken wordt. Een en ander is in de raadsvergadering aan de orde geweest.
Wethouder Verbeek zal, naar aanleiding van een vraag van dhr. De Bruijn, via een mededeling nadere
informatie verstrekken over de inventarisatie van prullenbakken voor de hele gemeente (nr. 20).
Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van mw. Lemmens over de planning van de laanstructuur
langs de Nieuwe Bussummerweg (nr. 17). Zij zal dit verder nagaan en de commissie daarover
informeren.

De commissie besluit om de toezegging over Amsterdam Cruise Port (nr. 11) van de lijst te verwijderen.
Aldus wordt de toezeggingenlijst vastgesteld.
9.

Rondvraag en sluiting
Mw. Lemmens vraagt of het college bekend is met berichten over de mogelijke sluiting van de
kalkzandsteenfabriek vanwege de stikstofproblematiek. Wethouder Rebel antwoordt dat hem daarover niets
bekend is.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2019
De commissiegriffier,
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De voorzitter,
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