Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 8 februari 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren –Jacqueline Timmerman en Diederik Sakkers
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
Groen Laren – Bart Vos

Afwezig:

D66 – Nico Wegter en Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest

Voorzitter plv.:

Erwin van den Berg (CDA)

B&W:

Ton Stam (wethouder VVD)

Overig:

Dieuwke Specken, Juridisch adviseur BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Joop van Amelsfoort en Marjolein van der Marel, Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij
agendapunt 6.2, 6.3 en 6.4

Commissiegriffier: Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.01 uur geopend.
De voorzitter, de heer Wegter, is verhinderd en wordt vervangen door plaatsvervangend voorzitter
de heer Van den Berg, derhalve zal de CDA fractie niet deelnemen aan de commissievergadering. Ook zijn de heer
Van Hest en mevrouw Berghorst verhinderd.
Mevrouw Timmerman van Liberaal Laren wordt namens de commissie gefeliciteerd met haar verjaardag.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I
d.d. 19 januari 2022
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Stam inzake 1) de start van de Buurtbus op 14 februari, 2) doorrijfietsnetwerk in de Regio G&V is in
ontwikkeling (de Torenlaan zit onder andere in het programma van uitwerking maar het rapport is nog niet
gereed en de wethouder neemt het standpunt in om voordat er besluiten worden genomen het rapport eerst langs
het college te laten gaan, hierna een participatieproces te starten en de raad erover te informeren),
3) buurtadoptieplan Geitenweitje hoek Melkweg/Jordaan.

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

5. Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Wijziging Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 naar aanleiding van het Kapbeleid
Voorstel:
1. De Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020 (eerste wijziging) vast te
stellen;
2. Deze wijzigingsverordening en het Beleidsplan kapaanvragen Laren op 1 januari 2022 in werking te laten
treden
Mededeling wethouder Stam: de suggestie van de heer Vos om een lijst met (gebruikelijke) hoveniers op te
stellen en deze hoveniers op de hoogte te stellen van het vernieuwde kapbeleid wordt meengenomen.
Toezegging wethouder Stam: wederom de toezegging om na een jaar een evaluatie te laten plaatsvinden om o.a.
te bespreken hoe het college tot bepaalde besluiten is gekomen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
17 februari 2022.
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6.2 Adviesrecht en Delegatie
Voorstel:
1. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, het college te verplichten om bindend advies te
vragen in de gevallen zoals beschreven in lijst A (zie bijlage 1).
2. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden als genoemd in lijst B (zie
bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en wethouders en het van het Algemeen delegatiebesluit Laren
2011 daarop aan te passen..
3. Het college te vragen de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde aanpassing van het
Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking treden van de Omgevingswet te
evalueren en de raad hierbij te betrekken.
Mededeling wethouder Stam: het aangenomen amendement in de gemeente Eemnes is maar voor een deel van
toepassing op Laren. De wethouder ziet enkele onderdelen als onnodig in Laren.
De commissie adviseert de raad het voorstel, naar aanleiding van het aangenomen amendement in de gemeente
Eemnes, als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 17 februari 2022.

6.3 Participatie bij aanvraag van een Omgevingsvergunning
Voorstel:
1. Bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse omgevingsactiviteiten te stimuleren dat afstemming
plaatsvindt met de omgeving.
2. Bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten, participatie verplicht te stellen en deze
verplichtstelling op te nemen in de Inspraakverordening en in het op te stellen omgevingsplan.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
17 februari 2022.

6.4 Contourendocument Omgevingsvisie Laren
Voorstel:
1. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren vast te stellen waarin zijn opgenomen:
- de te maken strategische keuzes t.a.v. ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van
het grondgebied van de gemeente en
- de kaders voor de vorm van de omgevingsvisie en de kaders voor het participatieproces wat
doorlopen wordt bij het opstellen van de omgevingsvisie.
2. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren te gebruiken als vertrekpunt voor de op te stellen
omgevingsvisie.
Mededeling commissie: de commissie complimenteert de wethouder met het document en vindt het in
meerderheid belangrijk dat het contourendocument voor de nieuwe raad ruimte biedt om contouren te bespreken.
Toezegging wethouder Stam: de vraag/opmerking van mevrouw Timmerman inzake toename WOZ-waarde op
pagina 15 en 18 van het document “Leefomgevingsfoto Laren” (op pagina 15 wordt er gesproken over toename
8% en pagina 18 over toename 21% WOZ-waarde) wordt nagegaan en voor de raadsvergadering beantwoord.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
17 februari 2022.

7. Rondvraag
-

de heer Vos inzake rommel bij de containers op het kermisterrein
beantwoording wethouder Stam: het is inmiddels opgeruimd en de buitendienst heeft de opdracht gekregen
om onderzoek te doen waar het afval vandaan komt. Het probleem heeft onze aandacht en we komen hierop
terug.

8. Sluiting
21:54 uur
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Vastgesteld in de commissievergadering van 20 april 2022.

Voorzitter

Commissiegriffier

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is terug
te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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