Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 19 juni 2018
Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

Larens Behoud - Bart Vos en Wim van der Zwaan
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Johan de Bondt en Hans Faas
CDA - Erwin van den Berg en Jolanda Graafsma
D66 - Ellen Brakel en Andreas Grunwald
Larens Behoud – Karel Loeff
D66 – Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD) en Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Huub de Jong, projectleider Ruimtelijke Ordening BEL Combinatie, bij agendapunt 5.1
Brechje Binkhorst en Koen Weytingh, projectleiders BEL Combinatie, bij agendapunt 5.2
Antoinette Kroon

1.

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededeling voorzitter: geattendeerd wordt op de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Berichten van verhindering: leden K. Loeff, C. van Hest en Y. Berghorst
De heer Loeff wordt vervangen door de heer W. van der Zwaan
De heer Van Hest wordt vervangen door mevrouw J. Graafsma
Mevrouw Berghorst wordt vervangen door de heer A. Grunwald
Spreekrecht aangevraagd bij:
- agendapunt ‘Keuzenota / verzoek realisatie appartementen Rabolocatie’
- agendapunt ‘Gemeentelijk rioleringsplan / aanpak wateroverlast’

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 22 mei 2018
De lijst van adviezen en conclusies van 22 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: Mevrouw Klingenberg heeft nog geen antwoord ontvangen op haar vragen
met betrekking tot de MRA fietspaden en voetpad rond hockeyvelden. Mevrouw Brakel vraagt naar
de notitie met betrekking restaurant CHA!.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Stam: in de stuurgroep Crailo is een tijdelijke overeenkomst met Gooische
Mij. gesloten voor voorlopig 2,5 jaar, met optie voor verlenging. Op 5 juli a.s. is er een bijeenkomst
Crailo. Het college van Laren heeft vandaag een ontmoeting gehad met het college van Huizen en
samen met Blaricum en Huizen een standpunt ingenomen richting de Provincie Noord-Holland met
betrekking tot de fusie.
Toezegging wethouder Stam: brief namens de colleges Huizen-Blaricum-Laren aan de Provincie
Noord-Holland wordt morgen toegestuurd.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen meldingen.
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5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Keuzenota / Verzoek realisatie appartementen Rabolocatie
Insprekers:
- de heer M. Voerman, initiatiefnemer
- de heer P. Reichmann, bewoner
- de heer K. Lagerweij, bewoner
- de heer B. Oomkens, bewoner
- de heer M. Le Coultre, bewoner
Conclusie commissie: vier sociale huurwoning zijn te weinig, wat zijn de financiële consequenties,
beschermd dorpsgezicht, geen sprake van een keuze, ad hoc besluit.
Advies commissie: meerderheid van de commissie is van mening dit voorstel niet te behandelen in
de raad.
5.2 Gemeentelijk rioleringsplan / aanpak wateroverlast
Insprekers:
- mevrouw Siers namens de heer M. Siers, bewoner
- de heer B. de Nie, bewoner
- mevrouw J. van Burg, bewoner
Conclusie commissie: voorlopig geen dwang voor afkoppelen en geen handhaving, planning is niet
realistisch, te kort tijdspad, verordening intrekken, teveel verstening in het centrum, willen nadruk
op afkoppeling op openbaar terrein, subsidies ter beschikking stellen.
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad.
6.

Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting
23.24 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 18 september 2018.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene
is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript)
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