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Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
E. Weyland (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, W.H. Holtslag 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst (digitale deelname) 

 

• CDA-fractie: 
mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

• D66-fractie:  
B. Schröder 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
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R.G. Boom, G. Rebel 
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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 19 mei 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23:25 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 

Dhr. Holtslag vervangt dhr. Meijerman. Dhr. Bource en dhr. Horst wonen de vergadering digitaal bij.  
 

3. Vaststellen vergadervolgorde 
De vergadervolgorde wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 7 april 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 7 april 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.3 Resumé openbare commissie Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 

Het resumé wordt, zonder de door de VVD-fractie voorgestelde wijziging, vastgesteld. 
 

4.4 Resumé niet openbare commissie Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4.5 Notulen openbare commissie Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 
 De notulen worden, zonder de door de VVD-fractie voorgestelde wijziging, maar inclusief het 

wijzigingsvoorstel van de fractie van GroenLinks, vastgesteld. 
 
4.6 Notulen niet openbare commissie Fysiek Domein d.d. 12 april 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

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

De mededelingen die voor behandeling zijn aangemeld komen terug bij de agendapunten 7.5, 7.6 en 7.7. 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 

Dhr. Woudsma bedankt het college voor de beantwoording van de vragen over de veiligheid van de toren 
van de Oude Kerk. 

 
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Doorn over de ontwikkelingen op het terrein Koninklijke Visio 
aan de Amersfoortsestraatweg/Oud Bussummerweg. 

 
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Woudsma en enkele aanvullende vragen van mevrouw 
Lemmens over de woningbouw aan de Ceintuurbaan 2b. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
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7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  

De onder dit agendapunt opgenomen stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen. 
 
7.2 Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 begroting 2022 Regio Gooi en Vechtstreek  

Wethouder Rebel geeft een toelichting op de voorgestelde bezuinigingen bij de GAD en beantwoordt vragen 
over onder andere de inzamelfrequenties, het stopzetten van de gratis verstrekking van PMD-zakken, 
toezicht en handhaving en het beëindigen van de vergoeding voor inzameling van oud papier door 
verenigingen. Vragen over de capaciteitsinzet bij de regio en kosten in verband met covid-19 worden 
eveneens door wethouder Rebel beantwoord. 
 
Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni a.s. 

 
7.3 Regionale Energie Strategie (RES) 

Wethouder Rebel beantwoordt vragen over diverse aspecten, waaronder technieken als geothermie en 
aquathermie, het verband tussen de RES en de Transitievisie Warmte, zonnepanelen op parkeerplaatsen en 
de recente media-aandacht voor de omstandigheden waaronder zonnepanelen worden geproduceerd. 

 
De fracties van GroenLinks en de VVD nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige 
fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 3 juni a.s. 
 

7.4 Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021/2022  
Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Ribberink over de wijze waarop kan worden bevorderd dat 
de subsidie terechtkomt bij de beoogde doelgroepen. Alle fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel 
zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni a.s. 
 

7.5 Mededeling wethouder Rebel over strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland – 
Regio Gooi en Vechtstreek 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen over andere de toegevoegde waarde van deze overeenkomst en de 
gevolgen voor de ambtelijke capaciteit. 

 
7.6 Mededeling wethouder Rebel over motie exploitatie zonneweide  

Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen van dhr. De Bruijn naar aanleiding van deze mededeling. 
 
7.7 Mededeling wethouder Rebel over provinciaal advies aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte  
 Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Ribberink over de te volgen procedure bij dit 

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

Op voorstel van mw. Veer besluit de commissie om toezegging 12 op de lijst te laten staan. De lijst wordt, 
met inbegrip van deze wijziging, vastgesteld. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
Dhr. Holtslag heeft enkele vragen over de bomen bij de parkeerplaats Naarderstraat/Prins Bernhardplein. 
Wethouder Rebel zegt toe dat de vragen schriftelijk worden beantwoord. Dhr. Holtslag zal zijn vragen 
schriftelijk aan het college doen toekomen. 
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 Dhr. De Bruijn feliciteert wethouder Boom met het voorzitterschap van het regionale 

portefeuillehoudersoverleg Bouwen & Wonen en vraagt naar de hierdoor ontstane sturingsmogelijkheden op 
enkele regionale dossiers. Wethouder Boom geeft hierop antwoord. 
 

 Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Horst over een verkeersregelinstallatie en de stand van 
zaken rond de verkeersafsluiting bij de Blaricummermeent. 
 
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. De Bruijn over de toezegging om de raad te informeren 
over het participatietraject van de woningbouwplannen in relatie tot het HOV. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2021 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


