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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, L. Schaap 

 

 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: 
mw. D. Doorn, W. Doorn 
 

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

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
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mw. M.L.C. Verbeek, G. Rebel, R.G. Boom 

 
 

Afwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 26 juni 2019 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.45 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de insprekers, het aanwezige 

publiek en de heer Voogt, adviseur van Okra, die een presentatie houdt bij het agendapunt kustvisie.  
 
2. Mededelingen 

Er hebben zich zeven insprekers gemeld voor het agendapunt kustvisie en één inspreker voor het 
agendapunt mobiliteitsplan. 
  

3. Vaststellen vergadervolgorde 
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijzigingen van de 
agenda: 
 Bij agendapunt 7 wordt gestart met de voor behandeling aangemelde mededeling over de GAD-meter 

(7.7). 
 Na agendapunt 7.7 volgt agendapunt 7.2 (kustvisie). 
 Er wordt gebruikgemaakt van de uitloopavond op maandag 1 juli. Dan wordt begonnen met agendapunt 

7.3 (mobiliteitsplan). 
 Voor het overige wordt de agenda conform volgorde afgewerkt. 

 
4. Vaststellen resumé en notulen 
  
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 22 mei 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 22 mei 2019 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededeling van wethouder Rebel over de GAD-meter 2018 is voor behandeling aangemeld en komt 
terug bij agendapunt 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 

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van dhr. Doorn en enkele aanvullende vragen over het onderhoud 
van bomen langs de Naarderstraat / Prins Bernardplein. 
 
Toezegging: 
Wethouder Verbeek zal de commissie Fysiek Domein nader informeren over de (on)mogelijkheid van 
garanties van de leverancier op de geplaatste bomen langs de Naarderstraat / Prins Bernhardplein. 
 
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van dhr. Doorn over de geluidshinder langs de A27.  

 
6. Spreekrecht voor burgers 

De insprekers over de kustvisie krijgen het woord bij agendapunt 7.2. 
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7. Behandelpunten 
 
7.2 Kustvisie   

Achtereenvolgens wordt ingesproken door: 
 dhr. Joling, bewoner 
 dhr. Gieling, bewoner 
 dhr. Weerstra, bewoner 
 dhr. Smits, namens de vereniging behoud Gooimeer en enkele bewoners van de Zomerkade 
 dhr. Smith namens Teeuwissen Rioolreiniging 
 dhr. Coronel namens het bedrijf Coronel 
 mw. Francken namens de VvE Zomerkade II. 

 
De insprekers beantwoorden verschillende vragen. 
 
De voorzitter schorst om 21.30 uur de vergadering. Om 21:45 uur wordt de vergadering heropend.  
 
Dhr. Voogt van Okra Landschapsarchitecten geeft een presentatie over de door Okra opgestelde kustvisie. 
Tijdens de presentatie beantwoordt dhr. Voogt diverse vragen. 
 
Overeenkomstig het voorstel neemt de commissie kennis van de gepresenteerde kustvisie als resultaat van het 
doorlopen participatieproces, waarbij de commissie zich positief uitspreekt over dit proces. De fracties geven 
verschillende opmerkingen en suggesties mee over de inhoud van de visie en het vervolgproces. Wethouder Boom 
geeft hierop een reactie en beantwoordt enkele vragen. 
 
Wethouder Boom deelt mee dat de commissie op korte termijn per mededeling wordt geïnformeerd over de door 
het college voorgestelde stappen bij de aanpak van het fonteinkruid. 

 
Het college zal de vanavond geuite opmerkingen en suggesties betrekken bij het verder uitwerken van de 
kustvisie, met het oog op de voorgestelde tweede lezing van de kustvisie en besluitvorming daarover in een nader 
te bepalen raadscyclus. 

 
7.7 Mededeling wethouder Rebel over GAD-meter 2018 

Deze mededeling is aangemeld door de GroenLinks-fractie. Mevr. Rienstra stelt enkele vragen over de 
verwerking van de PMD-fractie. Wethouder Rebel beantwoordt deze en enkele aanvullende vragen.  
 
Toezegging: 
Wethouder Rebel informeert de commissie Fysiek Domein over het beleid van de GAD voor het plaatsen van 
ondergrondse verzamelcontainers voor papier en gft nabij de hoogbouw. Daarnaast verstrekt hij aan de 
commissie een brief van de firma Suez, die nader ingaat op de wijze en resultaten van sortering en 
verwerking van ingezameld PMD.  

 
De griffie komt met een voorstel voor de prioritering van de resterende agendapunten en het aanvangstijdstip 
van de vergadering van 1 juli. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2019 
 

 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
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Nieuwe toezeggingen voor de toezeggingenlijst: 
 Wethouder Verbeek zal de commissie Fysiek Domein nader informeren over de (on)mogelijkheid van 

garanties van de leverancier op de geplaatste bomen langs de Naarderstraat / Prins Bernhardplein. 
 Wethouder Rebel informeert de commissie Fysiek Domein over het beleid van de GAD voor het plaatsen 

van ondergrondse verzamelcontainers voor papier en gft nabij de hoogbouw. Daarnaast verstrekt hij aan 
de commissie een brief van de firma Suez, die nader ingaat op de wijze en resultaten van sortering en 
verwerking van ingezameld PMD. 


