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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.J. Horst 

 

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

 

• D66-fractie:  
B. Schröder, mw. K. van Werven 

 

• 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 7 april 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 23.30 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom, inclusief de belangstellenden die de 

vergadering via internet volgen. Er zijn twee insprekers bij agendapunt 7.2. De voorzitter licht de spelregels 
voor het digitaal vergaderen toe. 

 
2. Mededelingen 

Dhr. Boonstra heeft zich afgemeld voor de vergadering. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

Omdat een van de insprekers pas na 21.00 uur beschikbaar is, besluit de commissie om agendapunt 7.2 
(integraal inpassingsplan oost-west as HOV) als eerste punt na 21.00 uur te behandelen.  
 
De bij agendapunt 5.3 opgenomen vragen van de SGP-fractie over de oost-west as komen aan de orde bij 
de behandeling van agendapunt 7.2. Voor het overige wordt de voorgestelde vergadervolgorde 
aangehouden. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 3 maart 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 3 maart 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.3 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 8 maart 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.4 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 8 maart 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen.  
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
 
5.3 Vragen aan het college 

Dhr. Bource licht zijn schriftelijke vragen over de voormalige zeilschool toe. Wethouder Boom beantwoordt de 
vragen. Dhr. Bource stemt ermee in dat het vastleggen van de gegeven antwoorden in de notulen van deze 
vergadering afdoende is, zodat de vragen niet schriftelijk meer hoeven te worden beantwoord. 
 
Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Bource en enkele aanvullende vragen vanuit de commissie 
over de wegwerkzaamheden in Blaricum. 
 

6. Spreekrecht voor burgers 
Het spreekrecht komt aan de orde bij agendapunt 7.2. 
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7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  

Mw. Rienstra attendeert de commissieleden op een bijeenkomst van de MRA raadtafel op 13 april a.s. 
Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Woudsma over de beschikbaarstelling van het regionale 
koersdocument. 

 
7.3 Uitbreiding verklaring van geen bedenkingen  

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over de keuze om de procedure in deze fase van het proces te 
wijzigen en de mogelijke precedentwerking. 

 
De fracties van de VVD en Leefbaar Huizen nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De 
overige fracties stemmen in met het voorstel. Het raadsvoorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 

 
7.2 Integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen  

Dhr. Tellier spreekt in namens de Tennisvereniging Huizen. Dhr. Van de Kley spreekt vervolgens in namens 
de praktijk Mondzorg Huizen over enkele verkeers- en logistieke aspecten. 
 
Dhr. Swart, gemeentelijk projectleider voor het HOV, geeft een presentatie over het voorontwerp van de oost-
west as en beantwoordt een aantal vragen. 
 
Wethouder Boom geeft een toelichting op de integraliteit van het plan en geeft antwoord op diverse vragen 
over onder meer de verkeersveiligheid, het groen, de woningbouwplannen en wat er met betrekking tot het 
laatstgenoemde aspect precies van de raad wordt gevraagd. Op een aantal niet beantwoorde vragen van de 
SGP-fractie zal nog een schriftelijk antwoord van het college volgen. 
 
De commissie besluit tot behandeling van de financiële aspecten van het plan in een besloten bijeenkomst 
op maandag 12 april. Dan zal ook het restant van de openbare agenda worden behandeld. 

 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur . 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2021 
 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


