
 

 
Datum: 25-06-21 Blad: 1 
 

 

 
Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, mw. J.H. Prins 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, G.J. Horst 

 

• 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  
 

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

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom 

 
 

Afwezig: 
• L.M. Boonstra  
 
 
 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 23 juni 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, in het bijzonder het aanwezige publiek 

en dhr. Visser, die als inspreker digitaal met de vergadering is verbonden. 
 
2. Mededelingen 

Dhr. Boonstra heeft zich voor de vergadering van vanavond afgemeld, waarbij hij heeft aangetekend a.s. 
maandag bij de voortzetting van de vergadering wel aanwezig zal zijn.  

 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit, onder verwijzing naar het bericht van de griffier om de agenda over twee avonden te 
verdelen, als volgt: 
- op 23 juni worden de agendapunten 1 t/m 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.12, 7.13 en 7.14 behandeld; 
- op 28 juni worden de overige agendapunten behandeld. 
 
Bij de behandelpunten zal agendapunt 7.3, in verband met de inspreker bij dit agendapunt, als eerste aan de 
orde komen. 
 
Agendapunt 7.14 zal vanwege het niet openbare karakter van de mededeling in beslotenheid worden 
behandeld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 19 mei 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 19 mei 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 7.11 t/m 7.14. 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 

• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Bource en enkele aanvullende vragen over tijdelijke 
voorzieningen voor de bereikbaarheid van de Blaricummermeent. 

• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Bource en enkele aanvullende vragen over glamping De 
Woensberg. 

• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Gencer over camping De Woensberg en de camperplaats 
aan de IJsselmeerstraat. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Het inspreken komt aan de orde bij agendapunt 7.3. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.3 Verzoek herziening bestemmingsplan voor Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen 

Dhr. Visser van Visser & Van Dam Adviseurs spreekt namens dhr. ’t Hart in over het verzoek voor herziening 
van het bestemmingsplan. Aansluitend beantwoordt dhr. Visser een aantal vragen. Wethouder Boom 
beantwoordt vragen over diverse aspecten van het raadsvoorstel, waaronder de genomen besluiten bij 
vergelijkbare initiatieven, de precedentwerking en de mogelijkheid voor een kruimelprocedure.  
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 De voorzitter concludeert dat de meerderheid van de fracties het raadsvoorstel voor overleg mee terugneemt 
naar de fractie. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli 
a.s. 

 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  

Mw. Rienstra attendeert de commissie op het bericht van de regioambassadeurs. Aanvullend vraagt zij naar 
interessante regionale ontwikkelingen, welke vraag door wethouder Boom wordt beantwoord. Dhr. De Bruijn 
vraagt wanneer, naar aanleiding van de raadsconsultatie over de regiobegroting, in het bijzonder over de 
bezuinigingen op de regioconservator daarbinnen, de raad geïnformeerd wordt over de uitkomst van dit 
proces. Besloten wordt om deze vraag in de commissie ABM van 24 juni te beantwoorden.  

 
7.2 Actualiteit/stand van zaken ontwikkeling BNI-terrein  

Wethouder Boom geeft een toelichting op de stand van zaken en beantwoordt diverse vragen over de 
omvang van de beoogde woningbouw in de besproken plannen, het al dan niet wegnemen van de 
onrendabele top door de gemeente en de mogelijkheid om de raad te informeren en te betrekken bij het 
proces. 
 
Toezeggingen: 
• De brief van de Havenstraatgroep van 22 juni zal door het college worden beantwoord. 
• Op verzoek van mw. Rienstra verstrekt het college de commissie de beschikbare informatie over de 

gevoerde besprekingen over het initiatief van de Havenstraatgroep. Voor de precieze duiding van het 
verzoek zal nog nadere afstemming met mw. Rienstra plaatsvinden. 

 
7.4 Verstedelijkingsconcept versie 2 en informatiebrief MRA  

Wethouder Boom geeft antwoord op diverse vragen over het voorliggende verstedelijkingsconcept en de 
positie van de raad bij deze plannen voor het MRA-gebied. Wethouder Boom deelt daarbij mee dat, mede 
naar aanleiding van hetgeen door de commissie is ingebracht, er nog een voorstel aan de raad over dit 
onderwerp volgt.  
 

7.12 Mededeling wethouder Boom over sup-activiteit 
Dhr. Doorn deelt mee dat hij de vragen naar aanleiding van deze mededeling schriftelijk zal stellen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23:25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2021 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
• De brief van de Havenstraatgroep van 22 juni zal door het college worden beantwoord. 
• Op verzoek van mw. Rienstra verstrekt het college de commissie de beschikbare informatie over de gevoerde 

besprekingen over het initiatief van de Havenstraatgroep. Voor de precieze duiding van het verzoek zal nog 
nadere afstemming met mw. Rienstra plaatsvinden. 


