
 

 

Datum: 18-03-21 Blad: 1 

 

 

 

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, L.M. Boonstra 
 

• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource, G.J. Bosch  
 

• Fractie Transparant Huizen: 

- 

 
 

Griffie/raadsadviseur 

J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

 

College 

mw. M.L.C. Verbeek, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

L. Schaap 
 

 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  maandag 8 maart 2021 
Aanvang:  20:00 uur 
Eindtijd: 21.50 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
 

 



 

 

Datum: 18-03-21 Blad: 2 

 

 De voorzitter heropent de vergadering. 

 

7.4 Regionale begrotingswijziging project Energiebesparing en -opwek bedrijven  

Wethouder Rebel beantwoordt vragen over de gevolgen voor de begroting, de verzekeringsaspecten en de 

mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op andere daken, bijvoorbeeld VvE-complexen. 

De fractie van Leefbaar Huizen neemt het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties 

stemmen in met het voorstel. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 18 maart a.s. 

 

7.6 Mededeling wethouder Rebel over motie compensatie sociale woningbouw 

Wethouder Rebel geeft antwoord op vragen over de overwegingen om de mededeling in deze fase aan de 

commissie voor te leggen, alsmede de kansen en kanttekeningen die het college zelf ziet. Alle fracties, met 

uitzondering van de fractie van Dorpsbelangen Huizen, spreken in meerderheid de behoefte uit voor een 

nadere uitwerking van hetgeen in de mededeling is opgenomen. 

 

7.7 Mededeling wethouder Verbeek over motie permanente ligplaatsen aanloophaven 

Wethouder Verbeek geeft antwoord op een vraag van dhr. Ribberink over de mogelijkheid om aan de 

permanente ligplaatsen extra publiciteit te geven.  

 

7.8 Mededeling wethouder Verbeek over tijdelijk sanitair Oude Haven  

Wethouder Verbeek geeft antwoord op vragen over de overwegingen bij de gekozen plek van de sanitairunit, 

de kosten van de unit en de afstemming met de Kalkovens. 

 

7.9 Mededeling wethouder Verbeek over ontwikkeling speelbos / mogelijkheden bezwaar beroep GNR 

 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over het gevolgde proces, de redenen voor de uitgebreide 

vergunningprocedure, de weerstand bij omwonenden en de planning. 

 

 Toezegging: 

Wethouder Verbeek informeert de commissie Fysiek Domein via een mededeling nader over de 

planning(sdata) voor de realisatie van het speelbos.  

 

7.10 Mededeling wethouder Verbeek over cijfers dierenwelzijn 

Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over de kostendekking en de vergoeding voor de Egelopvang. 

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

 

8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. Woudsma over omleidingsroutes bij het Bad Vilbelpark. 

 De commissie besluit om de toezeggingen 20 en 21 van de lijst af te voeren. Daarnaast wordt besloten om 

toezeggingen 7 en 22 samen te voegen, met behoud van de letterlijke omschrijvingen bij beide toezeggingen.  

 

9. Rondvraag en sluiting  

Wethouder Verbeek beantwoordt een vraag van dhr. Bource over het plaatsen van smileys bij de Dukdalf.  

 

Mw. Van Deutekom vraagt naar de status van de kustvisie. Wethouder Verbeek zal deze vraag afstemmen 

met wethouder Boom, waarop een schriftelijk antwoord kan volgen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur . 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2021 

 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


