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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
M. Numan (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, H.A.M. van Kempen 

 

• Fractie  Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn,  D. Visser 
 
Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
G.J. Horst, P.B.M. Schouten 

 

• CDA-fractie: 
D.C. van Deutekom, T. Dieterman 

 

• D66-fractie:  
B. Schröder 

 

• PvdA-fractie:  
K. Gencer, M.N. Leeuwin 

 

• 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 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom. M. Verbeek 

 
 

Afwezig: 
• R. Lemsom (Fractie Transparant Huizen) 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 22 juni 2022 
Aanvang:  20.08 uur 
Eindtijd: 23.10 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. R. Lemsom. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De voorzitter stelt voor om de volgorde van de agenda als volgt te wijzigen: 
• Agendapunten 1 t/m 5.3. 
• Agendapunt 6: 1e) insprekers over de “Toekomst terrein steenfabriek” en 2e) inspreker over situatie 

Bussummerweg 
• Agendapunt 7.1 
• Agendapunt 7.2. + 3e) inspreker over “Plan van Huizen en behouden van DuCrocq-gebouw in 

woningbouwplan” 
• Agendapunt 7.3. + 4e) insprekers over “Wijziging bestemmingsplan Vituskerk Hooghuizenweg” en 5e) 

inspreker over “Participatie Vituskerk” 
• Agendapunt 7.4 
• Agendapunt 7.7 
• Agendapunt 7.9. 
 
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld. 
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé openbare vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 18 mei 2022 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Resumé besloten vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 18 mei 2022 
Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

• De mededeling van wethouder Verbeek over de herinrichting van de Wijk Stad en Lande is voor 
behandeling aangemeld en komt terug bij agendapunt 7.10. 

• De mededeling van wethouder Boom over de ontwikkeling Oude Haven -Coronel is aangemeld en 
komt terug bij agendapunt 7.2.  

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer Bource (SGP) over gebouwtjes strand Zomerkade.  
 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de heer de Bruijn over toegang van auto’s naar strand 

Zomerkade. 
 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de heer Doorn (ChristenUnie) over groenaanpak in Huizen. 
  
 Toezegging: Wethouder Verbeek zegt toe dat er in het najaar een groenconferentie komt. 
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6. Spreekrecht voor burgers 

Er hebben zich acht insprekers gemeld: 
• De heer Verspiek (namens BPV van Zenderwijk) en dhr. K. van Biezen (voorzitter 

Buurtpreventievereniging BPV) over Toekomst terrein steenfabriek 
• Mevrouw P. Vosters over situatie Bussummerweg-natuur-en verkeersveiligheid 
• De heer J. Schothorst en de heer Van Egmond (architect) over Plan van Huizen en behouden van 

DuCrocq-gebouw in woningbouwplan. 
• De heer Vlak en mw. Brouwers (voorzitter Locatieraad) over wijziging bestemmingsplan Vituskerk 

Hooghuizenweg 
• De heer A. Visscher over Participatie Vituskerk 

 
De heer Verspiek (namens BPV van Zenderwijk) en dhr. K. van Biezen (voorzitter Buurtpreventievereniging 
BPV) spreken in over “Toekomst terrein steenfabriek” en mevrouw P. Vosters spreekt in over situatie 
Bussummerweg-natuur-en verkeersveiligheid. De insprekers beantwoorden aansluitend diverse vragen van 
de commissie. 

 
7. Behandelpunten 

 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  

Wethouder Boom beantwoordt de commissievragen. 
 

7.2    Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein + insprekers over “Plan van Huizen  
en behouden van DuCrocq-gebouw in woningbouwplan.  
De heer J. Schothorst en de heer Van Egmond (architect) geven een presentatie over Plan van Huizen en 
behouden van DuCrocq-gebouw in woningbouwplan. De heer Van Egmond beantwoordt aansluitend diverse 
vragen van de commissie. 

  
 Op verzoek van wethouder Boom geeft de voorzitter aan dat dit agendapunt aan het eind van de vergadering 

in beslotenheid zal worden behandeld. 
 
7.3 Plannen Vituskerk + insprekers over “Wijziging bestemmingsplan Vituskerk Hooghuizenweg”en 

inspreker over “Participatie Vituskerk” 
De heer Vlak en mw. Brouwers spreken in over “wijziging bestemmingsplan Vituskerk Hooghuizenweg”. 
Vervolgens spreekt de heer Visscher in over “Participatie Vituskerk”. De insprekers beantwoorden 
aansluitend diverse vragen van de commissie. 
 
De voorzitter geeft aan dat PVDA en SGP een verzoek tot behandeling hebben ingediend van het ingekomen 
stuk vanwege onduidelijkheden. In dit kader beantwoordt wethouder Boom hierover vragen. 
 
Toezegging: Verder zegt wethouder Boom toe om zo snel mogelijk het initiatief tot het bouwen van woningen 
op de huidige locatie van de Vituskerk te onderzoeken en dit thema verder uit te diepen. 
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9. Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter stelt voor om de overige drie agendapunten voor de regionale aangelegenheden door te 

schuiven naar de vergadering van a.s. maandag 27 juni en het besloten deel van deze vergadering nu te 
behandelen. Alle fracties stemmen hiermee in. De voorzitter schorst de vergadering enkele minuten om de 
zaal in gereedheid te brengen voor het besloten gedeelte en sluit de openbare vergadering om 23.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2022. 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


