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Aanwezig namens college
Ambtelijke ondersteuning
Voorzitter
Griffie
Besproken items

De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken
kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel.
Een wijziging in de Nota van Uitgangspunten: er wordt enkele keren
gesproken over attractiepark, dat moet speelpark zijn.
Mevr. Mak van Waay geeft een korte toelichting. Zij gaat in op een paar
omissies, en op een uitspraak van de Raad van State.
Dhr. Daarnhouwer gaat in op de parkeerplaatsen.
De burgemeester zegt dat mevr. Mak van Waay gelijk heeft en haar
opmerkingen worden meegenomen.
HvBNM vraagt naar de ruimtelijke kwaliteiten. Mevr. Mak van Waay geeft
een reactie.
GDP vraagt het college naar het parkeren, vooral in het broedseizoen. En
naar het aantal bezoekers van het speelpark. En hij mist bij klankbordgroep
de Vrienden van het Gooi en de Werkgroep Biodiversiteit.
CDA vraagt de meesprekers naar de huidige situatie.
PvdA vraagt naar de klankbordgroep, krijgt die alleen adviesrecht? En wat is
de rol van andere bewoners. En vraagt naar het risico als het college het
bestemmingsplan niet tijdig haalt.
VVD vraagt wat het ijkpunt is voor een speelpark of attractiepark. En
gevraagd wordt naar de ruimtelijke inrichting voor gebouwen en
speelinrichtingen.
GL zegt de natuurorganisaties te missen bij de klankbordgroep. Wat wordt er
gedaan om hier natuur ter compensatie te ontwikkelen?
D66 zegt dat hij de gemeente Huizen mist in dit geheel.
CU vraagt de meesprekers wanneer de verstoring begonnen is.
50PLUS vraagt de bewoners of zij wel een speelpark willen?
Mevr. Mak van Waay geeft een reactie op de aan haar gestelde vragen.
Het college gaat op de andere vragen in.
Dhr. Scherder merkt op dat er meer mensen en instellingen toegevoegd
kunnen worden aan de klankbordgroep. Deze lijst is niet uitputtend.

Toezeggingen college

Aanbevelingen per fractie
verdere procedure

Dhr. Du Pont gaat in op de positie van de gemeente Huizen.
Mevr. Mak van Waay gaat in op de Valkeveenselaan, en wie daar de eigenaar
van is?
Dhr. Du Pont gaat in op het parkeren en de omgevingsvergunning: die is in
procedure.
De burgemeester gaat in op de risicofactor tijd.
VVD vraagt naar het bezoekersaantal dat hier toegestaan wordt in de
toekomst. GL vraagt naar de waarde van de natuur en hoe die te versterken.
HvBNM vraagt over de beperking van het gebied: wat als de exploitant nog
meer grond gaat aankopen?
Dhr. Du Chatenier gaat in op de bezoekersaantallen.
De burgemeester gaat op de vragen in.
Dhr. Du Pont gaat in op de natuurwaarden en op de effecten van het park op
de omgeving.
Dhr. Bruens zegt dat het plangebied eventueel uitgebreid kan worden.
Mevr. Mak van Waay merkt op dat aan de oostkant een gebied ligt dat onder
de NNN valt.
GDP vult dit aan. En vraagt naar de grens van bezoekersaantallen volgens de
veiligheidsnormen.
De burgemeester zegt dat dit meegenomen wordt bij het bestemmingsplan.
Dhr. Du Chatenier zegt dat hij een doelgroep mist: de begraafplaats.
De term attractiepark in de Nota van uitgangspunten wordt veranderd in
speelpark.
De genoemde omissies worden verwerkt in het stuk.
De lijst met deelnemers aan de klankbordgroep wordt aangevuld.
VVD, D66, PvdA, HvBNM, 50PLUS: besluitvormend.
CDA, GL, GDP, CU: meningsvormend

