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Commissieleden  
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J. Ribberink, J.W. Meijerman 
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L. Schaap 
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mw. K. de Rooij (plv. raadsgriffier) 
 
 

College 
R.G. Boom, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
• W. Doorn 
 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het aanwezige publiek en de 

insprekers. De vergadering is eveneens te volgen via videostreaming. 
 
2. Mededelingen 

Dhr. Doorn is afwezig. Hij wordt vervangen door mw. Terlouw. 
 
3. Vaststellen vergadervolgorde 

De commissie besluit om de onder 7 genoemde agendapunten in de navolgende volgorde te behandelen: 
7.1, 7.12, 7.2, 7.11, 7.13, 7.6, 7.7, 7.8, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9 en tot slot 7.10. Daarbij zullen agendapunten 7.2 en 
7.12 in beslotenheid worden behandeld. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
   
4.1 Resumé gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en ABM d.d. 17 juni 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Notulen gecombineerde commissie Sociaal Domein, Fysiek Domein en ABM d.d. 17 juni 2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4.3 Resumé openbare commissie Fysiek Domein d.d. 23 juni 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.4 Resumé niet openbare commissie Fysiek Domein d.d. 23 juni 2021 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.5 Notulen openbare commissie Fysiek Domein d.d. 23 juni 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.6 Notulen niet openbare commissie Fysiek Domein d.d. 23 juni 2021 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.7 Resumé commissie Fysiek Domein d.d. 28 juni 2021 
 Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.8 Notulen commissie Fysiek Domein d.d. 28 juni 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 7.7 t/m 7.13. 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 enkele vragen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de 
commissievragen van de ChristenUnie over sup-activiteiten in de Aanloophaven. 
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6. Spreekrecht voor burgers 
Dhr. Van ’t Hoofd en dhr. Van Straaten spreken als omwonenden in over het bouwplan aan de Ceintuurbaan 
2b en beantwoorden aansluitend enkele vragen. Dhr. Koop, toekomstig bewoner van het pand, spreekt 
hierna in en beantwoordt eveneens enkele vragen.  
 
De commissie besluit om de ontvangen brieven voor beantwoording door te geleiden naar het college, met 
het verzoek om een afschrift van de antwoordbrief aan de raad te doen toekomen. 

 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA  

Wethouder Boom beantwoordt, naar aanleiding van het resumé van het portefeuillehoudersoverleg van 1 en 
2 juli 2021, vragen van dhr. Koning over de railverbinding. Wethouder Rebel beantwoordt een aantal vragen 
van dhr. Koning over de tussentijdse evaluatie van het energiedienstenbedrijf.  

 
7.11 Mededeling wethouder Boom over beeldkwaliteitsplan Havenstraat  

Wethouder Boom beantwoordt vragen over eventuele gevolgen voor gebouweigenaren bij een nieuw 
beeldkwaliteitsplan, alsmede subsidiemogelijkheden. 

 
7.13 Mededeling wethouder Boom over contactmomenten in het BNI/Havenstraat-dossier 

Wethouder Boom beantwoordt een aantal vragen van mw. Rienstra, mw. Van Deutekom en dhr. Gencer over 
de informatiebehoefte bij de commissie en het detailniveau van de informatie. 

 
7.6 Informatiebrief locatieonderzoek RWZI Blaricum en Huizen (Waternet) 

Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen van dhr. Woudsma en dhr. Boonstra over de inzet van het 
college bij het locatieonderzoek en de kosten voor het verplaatsen en eventueel aanpassen van het 
rioolstelsel en bijbehorende persleidingen. 
 

7.7 Mededeling wethouder Rebel over Seismische Campagne Aardwarmte Nederland 
Dhr. Schröder vraagt naar de rol en bevoegdheid van de gemeente bij gebleken geschiktheid van deze 
techniek. Wethouder Rebel beantwoordt deze vraag. 

 
7.8 Mededeling wethouder Rebel over 2e enquête Transitievisie Warmte  

Wethouder Rebel beantwoordt een vraag van dhr. Boonstra over het verband tussen het onderzoek naar 
aardwarmte en de Transitievisie Warmte. 

 
7.3 Resultaatbestemming 2020 en begrotingswijziging 2022 OFGV  

Dhr. Driessen en dhr. Ribberink roepen op tot een discussie over de hoogte van de reserves bij de OFGV. 
Wethouder Boom antwoordt dat dit een continu onderwerp van gesprek is in het OFGV-bestuur en neemt de 
oproep mee. De fracties van de VVD en ChristenUnie nemen het raadsvoorstel met een positieve 
grondhouding mee terug voor overleg met de fractie. De overige fracties stemmen in met het voorstel. Het 
voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 september a.s. 

  
7.4 Definitieve verklaring van geen bedenkingen busremise  

Wethouder Boom beantwoordt enkele vragen. De oproep van dhr. Boonstra tot plaatsing van zonnepanelen, 
circulair bouwen en duurzame verlichting neemt het college mee in de vervolggesprekken over de busremise. 
De fracties van D66, PvdA, Transparant Huizen, VVD en Leefbaar Huizen stemmen in met het raadsvoorstel. 
De fracties van GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen en SGP stemmen tegen het voorstel. De fracties van het 
CDA en de ChristenUnie nemen het raadsvoorstel mee terug voor overleg met de fractie. Het voorstel wordt 
als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 september a.s. 
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7.5 Grondexploitatie Silverdome  

Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Honing over de planning van het bouwplan. De fracties 
van ChristenUnie stemt tegen het voorstel. De D66-fractie neemt het voorstel mee terug voor overleg met de 
fractie. De overige fracties stemmen in. Het voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 23 september a.s. 

 
7.9 Mededeling wethouder Boom over amendement raadsbesluit Nieuwe Bussummerweg 171 

Wethouder Boom beantwoordt een vraag over de planning in relatie tot de omgevingsvisie. 
 

7.10 Mededeling wethouder Boom over bescherming industrieel erfgoed IJsselmeerstraat 314 
Wethouder Boom beantwoordt een vraag over de besluitvorming rond de voorbescherming. 
 

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

De commissie besluit om toezegging 19 op de lijst te laten staan. De toezeggingen 22, 23, 24, 26 en 27 
worden van de lijst afgevoerd. Aldus wordt de toezeggingenlijst vastgesteld.  

 
9. Rondvraag en sluiting  

• Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Woudsma over aanwezig puin in het Stadspark. 
• Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Koning over de aansluiting van een van de fietspaden 

op het Bad Vilbelpark. 
• Wethouder Boom beantwoordt een vraag van dhr. Horst over het systeem van meldingen openbare 

ruimte. 
• Wethouder Boom beantwoordt vragen van dhr. Ribberink over de realisatie van de werkzaamheden in 

het Bad Vilbelpark en eventuele financiële gevolgen van uitstel. 
• Wethouder Boom geeft antwoord op vragen van dhr. Ribberink en dhr. Schröder over de verkeerssituatie 

nabij de rotonde Aristoteleslaan en de Stroomzijde in Blaricum. 
• Dhr. Horst vraagt naar de planning van het verwijderen van de dammen nabij de Blaricummermeent. 

Wethouder Boom beantwoordt deze vraag. 
• Mw. Lemmens vraagt waarom er geen informatieborden meer worden geplaatst bij werkzaamheden. 

Wethouder Boom gaat dit na. 
• Naar aanleiding van een vraag van dhr. Schaap informeert mw. Terlouw naar de beantwoording door het 

college van schriftelijk gestelde vragen over het HOV. Wethouder Boom geeft antwoord op deze vraag. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2021 

 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 


