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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  woensdag 3 maart 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.20 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom aan dhr. Sijmons, die 

inspreekt bij agendapunt 7.5, en de medewerkers van de SVE Group en Mulderblauw, die bij agendapunt 7.1 
een presentatie houden.  

 
De voorzitter licht de instructies voor het digitaal vergaderen toe. 

 
2. Mededelingen 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit om agendapunt 7.5 als eerste te behandelen. Daarna wordt de voorgestelde volgorde 
aangehouden. 
 
De commissie besluit, op verzoek van dhr. Ribberink, tot het inlassen van een korte vragenronde over de 
sloop van de BNI-gebouwen, voorafgaand aan de presentatie bij agendapunt 7.1. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 27 januari 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 27 januari 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 7.6 t/m 7.10. 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 over de sloop van gebouwen van BNI. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 

Het inspreken komt aan de orde bij agendapunt 7.5. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.5 Bomenkap Nieuwe Bussummerweg  

Dhr. Sijmons spreekt als bewoner in over de bomenkap aan de Nieuwe Bussummerweg en beantwoordt 
daarna enkele vragen. Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen over onder meer de projectaanpak, de 
planning en de personeelsbezetting. 
 
De commissie stelt voor om de mailberichten aan de raad over dit onderwerp te plaatsen in rubriek D op de 
lijst van ingekomen stukken, dat wil zeggen schriftelijke beantwoording door het college met een kopie van 
de antwoordbrief aan de raad. 

 
7.1 Presentatie ontwikkelingen Hotel Newport  

Voorafgaand aan de presentatie beantwoordt dhr. Simons van de SVE Group een aantal vragen over de 
sloop van de BNI-gebouwen en de ontwikkelingen van de strook aan de Havenstraat. 
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Dhr. Mulder van Mulderblauw Architecten geeft een presentatie van de beoogde ontwikkelingen bij Hotel 
Newport. Aansluitend beantwoorden dhr. Mulder en dhr. Simons van de SVE Group vragen over de 
verschillen ten opzichte van de eerdere visie, de doelgroepen voor de recreatiewoningen, het 
grondeigendom, de openbare toegankelijkheid en het bestemmingsplan. 
 
Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen over het recht van eerste koop. 
 

7.2 Ontwikkeling busremise  
Wethouder Boom beantwoordt vragen over onder meer de keuze voor de locatie, de tijdelijkheid van de 
busremise en mogelijke hinder voor de omgeving. Alle fracties geven aan over voldoende informatie te 
beschikken voor de raadsvergadering van 18 maart a.s. Daarvoor wordt het voorstel als behandelpunt 
geagendeerd. 

 
7.3 Kadernotitie Transitievisie Warmte  

Wethouder Rebel beantwoordt vragen over draagvlak en draagkracht bij bewoners, compensatie van de 
uitvoeringslasten voor de gemeente en de prioritering van wijken.  
 
De SGP-fractie neemt het voorstel, met een positieve grondhouding, mee terug voor overleg met de fractie. 
Alla overige fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 18 maart a.s. 

 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.20 uur. 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2021 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


