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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Ribberink, E.A. Rebel 

 

• 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 
mw. M.L.C. Verbeek, R.G. Boom, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

L.M. Boonstra 
 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 27 januari 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.30 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mw. Dries en dhr. Telder, die 

inspreken over de verkeerssituatie aan de Tuinstraat.  
 

De voorzitter licht de instructies voor het digitaal vergaderen toe. 
 
2. Mededelingen 

Een bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Boonstra. Dhr. E. Rebel vervangt dhr. Meijerman. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit om de onder 7 genoemde agendapunten als volgt te behandelen: eerst de 
agendapunten van wethouder Rebel (7.6 en 7.8), vervolgens de agendapunten van wethouder Boom (7.1 en 
7.2) en tot slot de agendapunten van wethouder Verbeek (7.3, 7.4, 7.5 en 7.7). 

 
Het inspreken over de verkeerssituatie aan de Tuinstraat zal bij agendapunt 5.3 worden behandeld in 
combinatie met de vragen hierover aan het college. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 25 november 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 25 november 2020  
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
4.3 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 30 november 2020  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.4 Notulen commissie Fysiek Domein 30 november 2020  
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 7.2 t/m 7.8. 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 

Mw. Dries en dhr. Telder spreken in over de verkeerssituatie aan de Tuinstraat. Aansluitend beantwoorden zij 
enkele vragen. Dhr. Bource licht de vragen hierover van de SGP-fractie toe. Wethouder Boom beantwoordt 
vervolgens deze en enkele andere vragen.  

 
Wethouder Boom geeft antwoord op de vragen van de SGP-fractie over de verkeerssituatie aan de Dukdalf. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Het inspreken door mw. Dries en dhr. Telder is bij agendapunt 5.3 aan de orde geweest.  
  



 

 
Datum: 29-01-21 Blad: 3 
 

 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Derde tussenstand koersdocument  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over diverse aspecten van het koersdocument, waaronder de 
verkeersdoorstroming, het groen en het verband tussen het koersdocument en de lokale omgevingsvisie. De 
behandeling wordt afgerond met de opmerking van de voorzitter, dat in de raadsvergadering van 11 februari 
a.s. het voorstel zal worden behandeld, en dat in die vergadering dus de naar voren gebrachte wensen en 
bedenkingen met bij voorkeur een zo breed mogelijke steun, al dan niet in de vorm van een motie, naar 
voren moeten worden gebracht. Het raadsvoorstel zal voor die vergadering als behandelpunt worden 
geagendeerd. 

 
7.2 Mededeling wethouder Boom over motie ‘Alle richtingen tegelijk groen voor fietsers’  

Dhr. Bource geeft een toelichting op zijn verzoek aan het college om in Huizen alsnog een pilot op dit gebied 
uit te voeren, welk verzoek door enkele fracties wordt gesteund. Wethouder Boom antwoordt dat het college 
daaraan vanwege de verkeersveiligheid niet zomaar uitvoering kan geven. 
 
Toezegging:  
Het college schakelt een deskundig bureau in om de haalbaarheid van een pilot ‘Alle richtingen tegelijk groen 
voor fietsers’ verdiepend te onderzoeken, waarbij de ervaring in andere gemeenten (Enschede, Groningen) 
nader wordt beschouwd en tevens de noodzakelijke civieltechnische ingrepen en financiële gevolgen 
daarvan in beeld worden gebracht. 

 
7.3 Mededeling wethouder Verbeek over toezegging Week van het groen en geboortebomen  

Naar aanleiding van de mededeling licht dhr. Bource het idee over de geboortebomen toe. Wethouder 
Verbeek geeft nadere uitleg op hetgeen in de mededeling is opgenomen en beantwoordt enkele vragen over 
het vergroenen, Operatie Steenbreek en de mogelijkheid om daar al dan niet actief invulling aan te geven.  

 
7.4 Mededeling wethouder Verbeek over presentatie klankbordgroep Nieuwe Bussummerweg  

Dhr. Ribberink vraagt of de uitvoering van dit proces versneld kan worden. Wethouder Verbeek geeft hierop 
antwoord. In de visie die aan de raad wordt voorgelegd zal worden ingegaan op de financiële aspecten. 

 
7.5 Mededeling wethouder Verbeek over toezegging Sanitair Oude Haven  

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van mw. Van Deutekom en dhr. De Bruijn over deze mededeling.  
 
7.6 Mededeling wethouder Rebel over opgave en aanpak publieke laadpalen  

Wethouder Rebel beantwoordt een vraag over de wijze van participatie bij het vinden van geschikte locaties 
voor laadpalen.  
 
Toezegging: 
Het college gaat de mogelijkheid voor oplaadpunten in lantaarnpalen na en neemt de uitkomst daarvan mee 
in de op te stellen beleidsstrategie voor laadpalen. 

 
7.7 Mededeling wethouder Verbeek over financiering dierenwelzijnsorganisaties regio 2021-2024  

Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen of de aanvullende financiering toereikend is voor de 
betreffende organisaties.  

 
 Toezegging: 

Wethouder Verbeek geeft via een mededeling informatie aan de commissie Fysiek Domein over de 
financiering van de dierenwelzijnsorganisaties.  
 

7.8 Mededeling wethouder Rebel over Reactienota Noord-Holland Zuid ‘Op weg naar RES 1.0’ 
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen over de mededeling. 
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Toezegging: 
Wethouder Rebel informeert de commissie Fysiek Domein over de mogelijkheid om zonnepanelen langs de 
A1 (geluidscherm en/of berm tussen Visio en Crailo) op te nemen in de RES. Daarnaast informeert hij de 
commissie over de uitkomst van de diverse thematafels met betrekking tot de RES. 

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

De commissie besluit om toezegging 17 over de zeilschool op de lijst te laten staan. Het college wordt 
gevraagd om hierover geactualiseerde planningsinformatie aan te reiken. 
 
Mevrouw Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. Woudsma over de planning voor realisatie van het 
speelbos. 

 
De commissie besluit om de toezeggingen 18 en 19 van de lijst af te voeren.  
 

9. Rondvraag en sluiting  
Dhr. Boom beantwoordt vragen over de fietsstraat, de stand van zaken rond het Blokkerpand en het HOV-
project. 
 
Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. Gencer over het speelbos.  
 
Toezegging: 
Wethouder Verbeek informeert de commissie via een mededeling over de procedure die gevolgd moet 
worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het speelbos.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2021 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


