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Aanwezig: 
 

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, G. Horst 

 

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

 

• D66-fractie:  
B. Schröder, P. Lekkerkerker 

 

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

 

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

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, R.W. de Bruijn 

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn 
 

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

• Fractie Transparant Huizen: 
 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
 

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

 
 

Afwezig: 
 

• L. Schaap, M. Boonstra 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 27 november 2019 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 22.55 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 

Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr. Schaap en dhr. Boonstra. 
Wethouder Rebel doet een oproep om aanwezig te zijn bij twee bijeenkomsten over de Regionale 
Energiestrategie op 17 december (brede bijeenkomst) en 15 januari (voor commissie- en raadsleden). 

 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

Er hebben zich twee insprekers aangemeld in verband met het agendapunt kustvisie. De inspreekreacties 
worden behandeld bij agendapunt 7.2. De vergadervolgorde wordt overigens ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 oktober 2019  

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare commissievergadering Fysiek Domein d.d. 16 oktober 2019  
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededelingen over de Nieuwe Bussummerweg, de postbussen en glasvezel zijn aangemeld voor 
behandeling en zijn daarom toegevoegd als agendapunten 7.7, 7.8 en 7.9. 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 geeft antwoord op vragen van dhr. Koning over Ailem Supermarkt Holleblok. 
Dhr. Koning stelt een aanvullende vraag naar aanleiding van de beantwoording van zijn vragen over de 
energietransitie in de wijk 1276. Wethouder Rebel beantwoordt deze vraag. 
Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Doorn over de ontwikkelingen rond het parkeren aan de 
Smallelaan. 

 
6. Spreekrecht voor burgers 

Het inspreken over de kustvisie komt aan de orde bij agendapunt 7.2. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)  

Er staan geen stukken op de agenda. 
 
7.2 Definitieve integrale kustvisie Huizen  

Ingesproken wordt door dhr. Gieling namens De Groote Lugt B.V. en dhr. Slotema namens de 
Watersportvereniging Gooierhaven. De insprekers beantwoorden verschillende vragen. 
 
Wethouder Boom geeft antwoord op vragen over onder meer de prioritering en bekostiging van projecten, het 
tijdpad daarvan, de rioolwaterzuiveringsinstallatie, mogelijke quick-wins, de werkgelegenheid op het 
bedrijventerrein en de afstemming van de visie met de buurgemeenten. 
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De fracties van GroenLinks en de VVD stemmen in met het raadsvoorstel. De overige fracties nemen het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie, waarbij de fracties van D66 en de SGP dat met een positieve 
grondhouding doen. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de raadsvergadering van 
12 december a.s. 
 

7.3 Concept MRA-Agenda 2.0  
Wethouder Boom geeft antwoord op vragen over het stellen van meetbare doelen, samenwerking met de 
regio Utrecht en de mogelijkheid van lokale sturing.  
De fractie van GroenLinks neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties 
stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan de orde komen in de 
raadsvergadering van 12 december a.s. 

 
7.4 Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)  

Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk aan de orde komen in de 
raadsvergadering van 12 december a.s.  
 

7.5a Zienswijze op beleidsplan 2020-2023 met bijbehorend uitvoerings- en projectenprogramma, begroting 
2020 en gewijzigde begroting 2019 van het GNR  
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over onder meer de voorgenomen uittreding van de gemeente 
Amsterdam en de provincie uit het GNR en de financiële bijdrage van de gemeente Huizen. 
De fracties van Dorpsbelangen Huizen, het CDA en de PvdA nemen het voorstel mee terug voor overleg met 
de fractie. De overige fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt aan 
de orde komen in de raadsvergadering van 12 december a.s. 

 
7.5b Jaarverslag 2018 GNR  

De commissie besluit om de raad in zijn vergadering van 12 december a.s. via rubriek A van de lijst van 
ingekomen stukken te adviseren het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 

 
7.6 Besluit algemeen belang afvalscheiding scholen  

Wethouder Rebel geeft antwoord op een vraag over de deelname van scholen en of rekening is gehouden 
met de discussie over voor- en nascheiding van grondstoffen.  
Alle fracties stemmen in met het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 12 december a.s. 
 

7.7 Mededeling wethouder Verbeek stand van zaken Nieuwe Bussummerweg  
De mededeling is aangemeld door de VVD-fractie. Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over onder meer 
de reikwijdte van het onderzoek en de mate van participatie. De mogelijkheid om de werkzaamheden te 
combineren met een eventuele rioleringsvervanging gaat zij na.  
 

7.8 Mededeling wethouder Rebel over toezegging postbussen  
De mededeling is aangemeld door de VVD-fractie. Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen over de 
tijdelijkheid van de locatie Blaricum en de eventuele inzet van het college voor een locatie centraal in Huizen. 

 
7.9 Mededeling wethouder Rebel over glasvezel in heel Huizen  

De mededeling is aangemeld door de VVD-fractie. Wethouder Rebel beantwoordt vragen over onder andere 
de noodzaak van een collectief en de eigen bijdrage. 
 

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

Toezegging 24 blijft gehandhaafd. Bij deze toezegging wordt aan de laatste kolom toegevoegd dat de 
commissie in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd wordt over de voortgang.  

  



 

 
Datum: 28-11-19 Blad: 4 
 

 
De commissie besluit om toezegging 14 eveneens op de lijst te laten staan, omdat deze voor de oostzijde 
van het gebied nog relevant kan zijn.  
De voorzitter meldt desgevraagd dat de overheveling van de toezegging over het zorg- en veiligheidshuis (nr. 
18) naar de commissie Sociaal Domein nog moet worden besproken in de agendacommissie. 
Met deze wijzigingen en opmerking wordt de toezeggingenlijst vastgesteld. 

 
9. Rondvraag en sluiting  

Dhr. Schröder doet de suggestie om de RSA als vast punt van de agenda te halen. De voorzitter bespreekt 
deze suggestie in de agendacommissie.  
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van mw. Van Deutekom over de ontwikkelingen rond de locatie 
Visio. 
Dhr. Woudsma stelt enkele vragen over het groenbeheer en snoeibeleid. Wethouder Verbeek neemt deze 
vragen mee in het overleg met de betrokken afdeling. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2020 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


