Resumé van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein van Huizen d.d. woensdag 8 april
2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:30 uur

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

Dhr. M.W. Hoelscher (PvdA)

1.

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

2.

Mededelingen
De heer Hoelscher heeft zich voor de vergadering afgemeld.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie stemt in met het voorstel om bij agendapunt 7 onderdeel 7.3 als eerste te behandelen en de
heer Crans, een van de bewoners van de Lis, bij dat agendapunt in de gelegenheid te stellen in te spreken.
Aansluitend komen dan de agendapunten 7.1 en 7.2 aan de orde.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 4 maart 2015
- Dhr. Driessen heeft gevraagd een wijziging aan te brengen in de notulen. Op blz. 12, tweede alinea
bovenaan, wordt de heer Oudhof vermeld, maar dit moet de heer Driessen zijn.
- Mevrouw Landré heeft gevraagd een wijziging aan te brengen op pagina 11, tweede alinea. De passage
“door met geld te smijten” ziet zij graag vermeld met aanhalingstekens.
- De heer Woudsma stelt voor om blz. 2, onderdeel "Bijlage 2 Mededeling van wethouder Verbeek over het
KWS-terrein" te wijzigen. Nu is vermeld: "De heer Woudsma neemt aan dat het terrein ook groen wordt".
Voorstel is om dit te vervangen door "De heer Woudsma vraagt aan de wethouder of de groen
ingetekende vlakken op de plattegrond ook daadwerkelijk 'groen' worden".
De notulen worden met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.
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5.

Spreekrecht voor burgers.
De heer Crans spreekt in bij agendapunt 7.3. Er zijn geen andere insprekers.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Wethouder Pas doet een oproep om de werkconferentie verkeer op 14 april bij te wonen. Diverse
commissieleden reageren positief en melden zich alsnog aan.
Wethouder Verbeek beantwoordt enkele vragen van mevrouw Prins naar aanleiding van de mededeling over
de voorlopige gunning van het project Krachtcentrale.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
Bij toezegging 13 vraagt mevrouw Landré de commissie of er behoefte is een reactie te geven op de recente
besluitvorming tot uitbreiding van vliegveld Lelystad. Naar aanleiding van de discussie geeft de heer Pas aan
de in de regio beschikbare informatie te verzamelen en met de commissie te delen.
De toezeggingen 15, 16 en (dientengevolge) 24 worden met instemming van de commissie van de lijst
afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Pas beantwoordt vragen van de heer Herlaar over de groene golf op 't Merk.

7.

Behandelpunten

7.1

Presentatie handhavingsbeleid
Na een korte inleiding door wethouder Pas geven de heren Wiegant en Posthuma een presentatie over het
gemeentelijke handhavingsbeleid. De commissie neemt met belangstelling kennis van de presentatie. De
heren Wiegant en Posthuma beantwoorden vervolgens diverse vragen.

7.2

Conceptbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015 OFGV
De heer Pas beantwoordt vragen van de fracties van de SGP, VVD, Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks.
Na beantwoording stemmen alle fracties in met het voorstel, waardoor het voorstel als hamerstuk voor de
komende raadsvergadering wordt geagendeerd.

7.3

Inspraak herinrichting park ter hoogte van de Lis
De heer Crans geeft een toelichting op de brief die enkele bewoners van de Lis aan de raad hebben gestuurd
over de herinrichting van het park bij de Lis. Aansluitend geeft de heer Crans antwoord op vragen van
diverse fracties. Wethouder Pas zet daarna uiteen hoe het college het afgelopen jaar de herinrichting van het
park heeft opgepakt en hierover met de omwonenden heeft gecommuniceerd.
Enkele aanvullende vragen worden door de Pas beantwoord. De commissie stemt vervolgens in met het
voorstel om de raad via de lijst van ingekomen stukken (rubriek D) voor te stellen de brief ter afdoening in
handen te stellen van het college met een kopie aan de raadsleden.

8.

Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van de suggestie van de heer Schra om na bomenkap in een straat een drieslagstelsel in te
voeren (d.w.z. andere beplanting aanbrengen) deelt wethouder Pas mee, dat dat in zekere zin al wordt
toegepast doordat men na kap overgaat tot herplant van een grotere diversiteit van bomen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.
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