Resumé van de vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. 28 januari 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22.50 uur.

Aanwezig

:

Voorzitter: R.H. Rebel (CDA)
Secretaris: H.J. Brasser
Commissieleden: mw. J.H. Prins (VVD), mw. J.M.T. van der Will (VVD), mw. D.C.
van Deutekom (CDA), R. Woudsma (CDA), K.Gencer (PvdA), N. Honing (PvdA),
B. Schröder (D66), R. Schaap (D66), A.G. van der Blom (GroenLinks),
mw. L.C. Landré (GroenLinks), J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen), W. Doorn
(ChristenUnie), G.J. Bosch (SGP). R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen), J.T.C. Schra
(Leefbaar Huizen)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: wethouders G.E.H. Pas en mw. M.L.C. Verbeek
Ambtelijk adviseur: P. Posthuma

Afwezig

:

G.G. Oudhof (Dorpsbelangen Huizen), M.W. Hoelscher (PvdA), R.J.C. Bource (SGP)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen vergaderorde
De agenda wordt ongewijzigd aangehouden.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare en besloten vergadering gehouden op 26 november 2014
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- De heer T. Matthijssen over situatie voor fietsers (bij agendapunt 7.1)

6.1

Informatie van het college
De commissie ondersteunt de suggestie van wethouder Pas een extra bijeenkomst van de commissie te
beleggen over de voortgang van de besprekingen over de mogelijke samenwerking tussen GNR en PWN.

6.2

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
De vraag van de heer Driessen over de hoogte van de dwangsom in de uitspraak van de Raad van State
over de fruitbomen op de Limieten wordt via de notulen beantwoord.
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6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
Punt 15 wordt van deze lijst afgevoerd en voor het overige wordt deze lijst voor kennisgeving aangenomen.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Verbeek beantwoordt de gestelde vragen over de ontwikkeling van een plan voor een
appartementencomplex op de locatie Huizermaat 2.

7.

Behandelpunten.

7.1

Onveilige situatie voor fietsers bij kruising Fauna-Huizermaatweg
De heer T. Matthijssen geeft een toelichting op de aan de raad gezonden brief d.d. 2-12- 2014.
De commissie neemt kennis van de informatie van wethouder Pas. De commissie adviseert de brief weer te
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de a.s. raadsvergadering onder rubriek D.
Toezeggingen:
- plaatsing attentiebord “verkeerssituatie gewijzigd”;
- aanpassing van de “slinger” wordt bezien;
- kosten aanpassing van deze situatie worden in de notulen vermeld.

7.2

Regionale samenwerkingsagenda
De bespreking van dit agendapunt vindt plaats in aanwezigheid van de voorzitters van het phfo R.O. en
Verkeer en het phfo Economische zaken de heren T. Reijn en W. Jaeger.
De commissie neemt met instemming kennis van de voorgestelde aanpak en ziet de nadere voorstellen in
het kader van dit proces tegemoet. De vertegenwoordigers van de regio zeggen toe de inbreng vanuit deze
commissie mee te nemen in het vervolgtraject dat moet leiden tot nadere besluitvorming door de raden van
de onderscheidene regiogemeenten over de te hanteren regionale samenwerkingsagenda.

7.3

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding op verhardingen
De fracties van GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen stemmen met het voorstel in. De overige fracties
behouden hun standpunt voor met name vanwege de voorgestelde dekking van de kosten van de
voorgestelde nieuwe aanpak van de onkruidbestrijding.
In een aan de raadstukken toe te voegen memo zal de wettelijke grondslag voor dekking van een deel van
de extra kosten via de rioolexploitatie worden toegelicht.

7.4

Tweede tussenrapportage Milieuprogramma 2012-2016
De commissie gaat in meerderheid met dit voorstel akkoord. De fracties van PvdA en Leefbaar Huizen
behouden hun standpunt voor.
In een aan de raadstukken toe te voegen memo zal een aantal gestelde “technische” vragen worden
beantwoord.

8.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt..
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