Resumé van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 16
september 2015
Aanvang
Einde

:
:

16 september 2015 20:00 uur
16 september 2015 23.00 uur

Aanwezig

:

Voorzitter: R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: H.J. Brasser
Commissieleden:
mw. D.C. van Deutekom (CDA), R. Woudsma (CDA), mw. J.H. Prins (VVD),
mw. J.M.T. van der Will (VVD), B. Schröder (D66), M.W. Hoelscher, (PvdA) vanaf
22.00 uur, N. Honing (PvdA), A.G. van der Blom (GroenLinks), mw. L.C. Landré
(GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), G.G. Oudhof
(Dorpsbelangen Huizen), W. Doorn (ChristenUnie), T.J. Herlaar (ChristenUnie),
R.J.C. Bource (SGP), G.J. Bosch (SGP), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen),
F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouder mw. M.L.C. Verbeek, wethouder G.E.H. Pas
Ambtelijk adviseurs: R. van Noord, G. Klompmaker, P. de Groot.

Afwezig

:

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. In het bijzonder heet hij
de commissiesecretaris Hans Brasser welkom die na vanavond voor het laatst in die functie de vergadering
zal doen. Aan het einde van de vergadering komt hij daarop terug.

2.

Mededelingen
 De voorzitter wijst de commissie op de nieuwe wijze van notuleren op basis van een geïndexeerde
geluidsband. In verband daarmee is vereist dat sprekers door de voorzitter worden geïntroduceerd, zodat
later op de geluidsband vastgelegd kan worden wie spreekt. Daarom vraagt hij de commissieleden aan te
geven dat men wil spreken, waarna hij vervolgens de betrokkene het woord kan geven.

3.

Vaststellen vergaderorde
 Mw. Prins meldt dat zij bij 6.3. een vraag aan het college wil stellen.
 De commissie stemt in met het voorstel om agendapunt 7.5 direct na punt 7.1 te behandelen i.v.m. de
aanwezigheid van de heer Lekkerkerker die als ambassadeur een korte inleiding bij dat agendapunt zal
houden.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergaderingen d.d. 10 juni en 15 juni 2015, besloten vergadering van 15 juni
2015 en de openbare gecombineerde vergadering d.d. 17 juni 2015.
De commissie stemt in met de tekst van deze verslagen.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Datum: 21-09-15
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6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De mededelingen worden behandeld en de portefeuillehouders beantwoorden enkele vragen vanuit de
commissie.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De toezeggingen 17 en 23 worden met instemming van de commissie van de lijst afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
 Op een vraag van mw. Prins informeert de wethouder Verbeek kort over de uitkomst van het gesprek met
de heer G.J. Visser. Mw. Prins geeft aan het op prijs te stellen als telkens na een gesprek met de heer
Visser de commissie wordt geïnformeerd, zodat men het niet uit de krant hoeft te vernemen. In reactie
hierop geeft wethouder Verbeek aan dat de fractievoorzitters over het gesprek waren geïnformeerd.
 Op een daartoe strekkende vraag van de heer Doorn zegt wethouder Verbeek toe dat een presentatie voor
de commissie zal worden voorbereid over de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

7.

Behandelpunten

7.1

Presentatie stand van zaken GNR
De heer Van der Molen (directeur-rentmeester GNR) geeft een overzicht van de stand van zaken van de
discussie over het toekomstmodel voor het GNR. Er zullen op korte termijn ingrijpende keuzes gemaakt
moeten worden om een robuuste en financieel houdbare organisatie te verzekeren waarbij ook selectieve
vormen van samenwerking met andere partners voor ogen staan. De voorzitter bedankt de heer van der
Molen voor de gegeven toelichting, in afwachting van nadere voorstellen met behandelingsschema over de
uiteindelijk te kiezen organisatiestructuur.

7.5

Terugkoppeling oogst regionale samenwerkingsagenda
De commissie kan zich vinden in de oogst maar mist, getoetst aan de eigen eerdere inbreng, de volgende
punten op het terrein van fysiek domein:
1. Aandacht voor dierenwelzijn;
2. Een regionale aanpak van bedrijven, spreiding van bedrijven ter voorkoming van freeriders;
3. Aanpak van werkloosheid;
4. Een milieutop op regionaal niveau.
Als wens spreekt de commissie uit dat men behoefte heeft aan een concreet uitvoeringsprogramma met een
financiële vertaling.

7.2

Presentatie Ruimtelijke Ordening
De commissie neemt met belangstelling kennis van de presentatie van het hoofd van de afdeling omgeving
over de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college met betrekking tot bestemmingsplannen en daarmee
verbonden wijzings-, uitwerkings- en afwijkingsprocedures. Er is slechts op één onderdeel sprake van een
vorm van delegatie aan B&W. Een voorstel zal worden voorbereid om deze algemene verklaring van geen
bezwaar in te trekken en in de plaats daarvan een nieuwe vast te stellen waarin meer randvoorwaarden zijn
verbonden. Voor het bepalen van die randvoorwaarden is wel vereist dat vanuit de fracties wordt
aangegeven aan welke randvoorwaarden men behoefte heeft.

7.3

Overdracht openbare weg Lucentterrein
In reactie op vragen van de heer Doorn bevestigt de wethouder dat met dit voorstel geen directe kosten voor
de gemeente Huizen verbonden zijn. In de toekomst wordt dit weggedeelte meegenomen in de
meerjarenonderhoudsplanning.
De commissie gaat in meerderheid met dit voorstel akkoord. De fractie van Dorpsbelangen Huizen behoudt
het standpunt voor.

7.4

Intrekken exploitatieplan Hoofdwinkelcentrum
De commissie stemt unaniem met dit voorstel in. Kan hamerpunt zijn voor de a.s. raadsvergadering.
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8.

Rondvraag en sluiting
 Op een vraag daarover van mw. Prins zegt wethouder Pas toe dat hij de commissie door middel van een
memo zal informeren over de onderhoudssituatie van de havenpier.
 Op een daartoe strekkende vraag van mw. Van Deutekom informeert wethouder Verbeek de commissie
over de stand van zaken met betrekking tot de krachtcentrale.
 Op een daartoe strekkende vraag van mw. Landré deelt wethouder Verbeek mee, dat sprake is van een
voorlopige gunning van de krachtcentrale en dat enkele zaken nog nader moeten worden onderzocht.
 Naar aanleiding van vragen van mw. Landré en mw. Van der Will informeert de griffier de commissie over
verslaglegging via een geïndexeerde geluidsband.

Alvorens over te gaan tot het besloten deel van de vergadering richt de voorzitter het woord tot de Heer Brasser,
die ongeveer 40 jaar de functie van commissiesecretaris heeft vervuld en volgende week afscheid zal neemt na
een 50-jarig dienstverband bij de gemeente. De voorzitter spreekt alle waardering uit voor de inzet van de heer
Brasser als commissiesecretaris. Daarbij wijst hij erop dat de heet Brasser naast die functie in de commissie ook
altijd nog de rol van adviseur van het college vervulde op het gebied van ruimtelijke ordening.
Vervolgens schorst de voorzitter kort de vergadering om het aanwezige publiek de gelegenheid te geven de
raadszaal te verlaten.
Voor het behandelde in de besloten vergadering wordt verwezen naar het daarvan afzonderlijk opgemaakte
resumé.
Na het besloten deel van de vergadering sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur
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