Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 22
oktober 2013
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Voorzitter:
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Cie. griffier

De heer B. de Nie en de heer G. Westenburg (VVD), en de heer P.A.M. Calis
en de heer L.J.M. Janssen (Larens Behoud), de heer D.J. Sakkers en mevrouw
J. Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), mevrouw Y.F. Althuis CDA), de
heer M.N.M. van den Brink en de heer C.P.P.A. Bogaers (PvdA), de heer N.
Wegter en mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66).
de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud,
de heer M.J.W. Druncks (CDA) en de heer P.A. Belinfante (LB)
Burgemeester E.J. Roest, wethouder E.J. de Jong (VVD) en wethouder J.W.
van der Zwaan (Larens Behoud)
R. de Waart, medewerker Milieu.
mevrouw drs. W. I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 22 oktober 2013 de volgende
zaken behandeld:
• De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
• De commissie stelt de lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 17
september 2013 vast. Naar aanleiding van, 1e bolletje rondvraag, wethouder Van der
Zwaan merkt op dat hij bij de projectgroep natuurbrug heeft aangedrongen op een
extra fietsoprit bij het Tergooi Ziekenhuis naar de natuurbrug.
Naar aanleiding van merkt Wethouder De Jong op dat de blokzijde methode
geëvalueerd wordt bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan.
Mevrouw Timmerman merkt op dat zij de blokzijde methode nu al wil toetsen om te
kijken of deze regeling nog steeds is toegesneden op de huidige tijd.
• Mededelingen: de burgemeester vertelt dat op 22 oktober 2013 in het
televisieprogramma Opsporing Verzocht een oproep wordt gedaan om de daders te
achterhalen van de brand bij Maison Riviera.
Wethouder De Jong nodigt de raads- en commissieleden uit om naar de tweede
klankbordgroep bijeenkomst te komen van de Houtzagerij/Bibliotheek op 5 november
a.s.. Tijdens deze avond zal een presentatie worden gehouden door de Stichting ´Houd
Laren Mooi´. Als tweede mededeling geeft de wethouder aan dat dit jaar de
kerstverlichting door de winkeliers zelf moet worden opgehangen, nu er geen Larense
ondernemers vereniging (LOB) meer is. Tenslotte deelt de heer De Jong mee dat er
een versnelde openbare inschrijvingsprocedure komt voor de oliebollenverkoop op
Plein 1945.
Naar aanleiding van de mededelingen van wethouder De Jong melden diverse
commissieleden dat in raad en commissie is afgesproken om geen haast te maken met
de ontwikkeling van het terrein Houtzagerij/bibliotheek. Verschillende
commissieleden merken op dat zij graag zien dat de oliebollenverkoop wordt verzorgd
door een ondernemer uit Laren.
Wethouder De Jong geeft aan dat alleen een stedenbouwkundige visie op het terrein
van de Houtzagerij wordt gepresenteerd en dat de oliebollenverkoop-inschrijving voor
iedereen is.

Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat Gedeputeerde Staten inzake Crailo de
wensen van drie gemeenten Bussum, Hilversum en Laren volgt. Dit betekent dat er op
Larens grondgebied een oefenterrein komt voor de Brandweer en op het Hilversumse
deel een middelgroot crematorium. Daarnaast deelt de heer Van der Zwaan mee dat
bouwbedrijf Van der Ward met een aangepaste notitie komt om bestaansrecht van
twee middelgrote crematoria te rechtvaardigen. Een crematorium op het Hilversumse
deel van Crailo en een crematorium op de Molshoop.
Daarnaast deelt wethouder Van der Zwaan mee dat er een nieuwe aanvraag bij het
college ligt van ´IJs op de Brink´ om voor 5 jaar een ijsbaan te exploiteren in de
wintermaanden. Het college wil de aanvraag toekennen met restricties. Deze restricties
bestaan onder andere uit een beperkte horecavoorziening bij de ijsbaan en vooraf
moeten alle openstaande rekeningen aan de gemeente zijn betaald.
De heer Janssen vraagt naar het democratische besluitvormingsproces rondom gebied
Crailo en de rol van de provincie.
De heer Wegter mist een grondige analyse ten aanzien van de vestiging van de
verschillende crematoria in de regio. Hij wil graag een analyse met de voor- en
nadelen van de verschillende locaties.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat de provincie met een aangepast ambitieplan
en aangepast vlekkenplan naar de raden en college gaat komen. Naar aanleiding van
de twee crematoria zegt de wethouder toe dat het college met een memo komt over de
locaties van de twee crematoria. Commissieleden stellen voor om daarna als raad een
basisdiscussie te voeren over onder andere de geleide marktwerking van vestiging van
de diverse crematoria in de regio en de rol van de provincie. Er zal in het presidium
worden nagedacht over hoe dit onderwerp behandeld gaat worden.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Grondwaterproblematiek ter hoogte
van Torenlaan 35 te behandelen in zijn vergadering van 30 oktober 2013.
Ter inleiding van dit raadsvoorstel geeft burgemeester Roest een uitvoerige
uiteenzetting over grondwater(vervuiling) in de Gooi en Vechtstreek en dat de
provincie Noord Holland gebiedsautoriteit is in deze problematiek.
Voordat de behandeling in eerste termijn begint geeft de portefeuillehouder aan dat er
een tekstuele aanpassing in het raadsvoorstel is onder kopje ´wie zijn
belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen? Deze wijziging
zal aan de raad via het presidium als een gewijzigd voorstel worden rondgestuurd door
de griffie. Op 30 oktober 2013 zal dit gewijzigde voorstel op de agenda staan.
Bij de behandeling van het raadsvoorstel geven verschillende commissieleden aan dat
het jammer is dat in deze langslepende zaak niet eerder is ingegrepen en dat men zich
vanaf nu beter kan richten op saneringsonderzoek. Daarnaast is men ongerust over de
totale kosten die nu nog niet bekend zijn om deze verontreiniging op te ruimen.
Tenslotte vragen de commissieleden zich af waarom deze kosten niet in de begroting
van 2013 zijn opgenomen en adviseert de commissie het college om vooral gebruik te
maken van nieuwe en wellicht goedkopere reinigingsmethoden.
Portefeuillehouder Roest antwoordt dat de Provincie de bevoegdt autoriteit is in deze
verontreinigingszaak en dat deze verontreiniging een maatschappelijk vraagstuk is.
Burgemeester Roest zegt dat per beschikking op 19 juli 2012 de gemeente Laren is
aangewezen als verantwoordelijke van deze verontreiniging en dat dit te laat was om
deze kosten nog in de begroting van 2013 op te nemen. Tevens constateert de
portefeuillehouder dat hij is opgelucht dat de verontreiniging eindelijk en collectief
wordt aangepakt.

•

• Rondvraag:
• De heer Bogaers constateert dat ondanks de recente reconstructie van de
Naarderstraat en Nieuwe Weg door verzakkingen een slecht en gevaarlijk wegdek
is ontstaan. Daarnaast merkt hij op dat de toegankelijkheid van het dorp
verslechtert door foutparkeerders en bepleit meer handhaving op dit punt.
• De heer Van den Brink merkt op naar aanleiding van de lijst openstaande
toezeggingen
- geluidsvoorzieningen langs de A1, hoe staat het daarmee?
- de oprit naar de Witte Bergen is nog steeds niet verbeterd en veiliger. Is deze
toezegging nu gereed?
- Gaat het college gras op de Brink te zaaien?
- Wat voor werkzaamheden zijn er op de Kerklaan?
- Hoe zijn de prestatieafspraken met de beheerder van de lantaarnpalen?
- Tenslotte informeert de heer Van den Brink naar het onderzoek naar
niet benutte vergunningen in Laren
Burgemeester Roest zegt toe dat er binnenkort een bestuursopdracht komt over de
geluidswal A1.
Wethouder De Jong antwoordt dat op de Kerklaan een stuwpunt in de riolering
wordt aangebracht. Over de lantaarnpalen antwoordt de wethouder dat deze
binnen drie weken na aanmelding van een mankement gerepareerd moeten zijn.
Om ’s nachts op foutparkeerder te controleren zegt burgemeester Roest toe dat er
extra zal worden gehandhaafd. Over het gras op de Brink meldt de
portefeuillehouder dat er een speciaal soort gras gebruikt. Dit is door deskundigen
aanbevolen.
• De heer Westenburg vraagt aandacht voor wateroverlast in een steenhouwerijwerkplaats bij hevige regenval. Vervolgens informeert hij of de wagens van de
markt op een andere locatie geparkeerd kunnen worden.
Burgemeester Roest antwoord dat er geen echte oplossing is voor de wateroverlast
bij zware regenbuien zoals die de afgelopen weken zijn geweest. Hij zegt toe dat
er ambtelijk advies komt inzake de aanpak van wateroverlast na hevige
regenbuien.
• De heer Wegter informeert naar de toezegging van de provincie NH om de
toegankelijkheid te verbeteren van de tunnel nabij LaPlace.
Wethouder De Jong zegt toe dit na te vragen.

Eindtijd: 21.48 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 november 2013.

E.H.J. Wortel,
voorzitter

W.I. Bouwhuis,
commissiegriffier

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en (later deze maand) via de website.
Ina Bouwhuis 23/10/13

