Adviezen en conclusies commissie Ruimte & Infrastructuur vergadering 21 maart 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:
Cie. Griffier
Verslaglegging

Bart Vos en Ernst Wortel (Larens Behoud), Dorine Peters en Tom Pouw (VVD),
Marlies Mulder (CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers en
Anne Visser (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en Chris Bogaers (PvdA)
Maria Klingenberg-Klinkhamer(CDA)
Bart de Nie (VVD)
wethouder Ton Stam (VVD), wethouder Tijmen Smit (LB)
Huub de Jong (beleidsmedewerker RO BEL Combinatie)
Corry Holtslag
Antoinette Kroon-Stam

De raadscommissie R&I heeft in haar vergadering van 21 maart 2017, aanvang 20.00 uur, de volgende
zaken behandeld:
 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld (agendapunt 5.3 vóór 5.2). Er is een bericht van
verhindering ontvangen van mevrouw Klingenberg-Klinkhamer.
 De lijst van adviezen en conclusies van 22 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Wethouder Stam geeft aan vóór 1 april 2017 het rapport Wateroverlast en de exploitatiecijfers
Raadhuis aan de raad te overhandigen.
 Er zijn geen meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke regelingen.
 De commissie adviseert de raad het commissievoorstel “Concept Afvalstoffenverordening Regio
G&V” in zijn vergadering van 29 maart 2017 te behandelen. Wethouder Stam geeft aan dat het
voorstel van 24 januari jl. is maar nu op de agenda staat aangezien er geen vergadering in februari
heeft plaatsgevonden. Aangegeven wordt dat artikel 5 lid 1 in de Afvalstoffenverordening Regio
G&V is gewijzigd in vier inzamelplaatsen. De commissie stelt diverse vragen, aan de orde komen
frequentie afhalen van plastic, ondergronds inzamelen, de inzamelplekken en inleveren asbest.
De wethouder antwoordt ten aanzien van plastic afval dat er geen zienswijzen zijn ingediend door
andere gemeenten. Hij wil er aandacht aan besteden bij de Regio. Met betrekking tot ondergronds
inzamelen wordt aangegeven dat het beleid van de GAD is om alleen ondergronds in te zamelen bij
gestapelde bouw (50 woningen+). Hierover gaat hij nog een keer in gesprek met het GAD. Met
betrekking tot de inzamelplekken wordt geantwoord dat Eemnes onder een andere regio valt. Dit is
juridisch zo geregeld. Met betrekking tot inleveren asbest wordt aangegeven dat asbest afzonderlijk
wordt ingezameld. Spreker zal één en ander nog navragen. Samenvattend geeft de wethouder aan
dat de opmerkingen worden meegenomen en dat de raad zal worden geïnformeerd.
 Voorstel Centrumvisie. De voorzitter geeft aan dat de gevoelens en de meningen van de commissie
worden gepeild. Er zal deze maand geen besluit worden genomen over zowel het voorstel
Centrumvisie als Foodcourt.
Bij dit commissievoorstel hebben zich twee insprekers gemeld, de heren Ten Kroode en Loeff (zie
bijlagen).
Het commissievoorstel wordt uitvoerig besproken. Er worden diverse vragen gesteld: of de visie
een vrijbrief zou zijn, is onderzoek gedaan naar wensen van inwoners, visie m.b.t. winkelbestand,
parkeerbeleid, de Brink, horeca en budget.
Wethouder Stam antwoordt ten aanzien van het onderzoek naar de wensen van inwoners dat er
bijeenkomsten zijn gehouden met zowel ondernemers als inwoners. Het parkeren gaat niet ten
koste gaat van het Hertenkamp. Er is een eenvoudige visie neergelegd, een kijk op het centrum, er
is bewust gekozen voor minder detailleren en vooruitlopen op plannen. De wethouder zal met een
plan voor de Brink komen. De horeca wordt beperkt tot de radialen. Voor de Naarderstraat wordt
€ 400.000,- uitgetrokken, dat komt er bij.
Wethouder Smit geeft aan dat hij de suggestie van Tom Pouw (visie m.b.t. het winkelbestand) ter
hand wil nemen.
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Voorstel Foodcourt. Zoals eerder aangegeven zal er deze maand over dit voorstel geen besluit
worden genomen. Er hebben zich tien insprekers gemeld: mevr. Zuurveen, mevr. Vos-Verhoef, dhr.
Wegman, dhr. Vos, mevr. Van Dijk, dhr. Ten Kroode, dhr. Loeff, dhr. Kroeze, mevr. Panday en dhr.
Van den Crommenacker (zie bijlagen). Mevr. Panday toont een korte presentatie en geeft hierop
een toelichting. Ze geeft aan dat het een totaalconcept is en daarmee vernieuwend. Het Foodcourt
is de hele dag geopend, er komen 200 zitplaatsen, doelgroep is 20 tot 40 jaar. Er zullen tussen de
acht en tien exploitanten deelnemen. Aanlevering van goederen zal op rustige tijden plaatsvinden
en met kleine busjes. Mocht het niet succesvol blijken dan zal er overleg met de wethouders
plaatsvinden. Wethouder Stam geeft aan dat er een positief welstandsadvies is voor het plan. De
overkapping is een artists impression. De heer De Jong geeft aan dat de verleende vergunning niet
is ingetrokken, dit kan wel, maar dan met een zienswijzeprocedure. Samenvattend geeft wethouder
Stam aan met een aantal punten van de insprekers iets te zullen doen. Het voorstel zal opnieuw aan
de commissie worden voorgelegd.
Rondvraag:
- Marcus van den Brink vraagt naar de uitspraak van de Raad van State betreffende Scouting
Laren en verzoekt de wethouder maatregelen voor het verkeer te nemen bij de nieuwbouw
Oud Laren.
- Bart Vos attendeert de aanwezigen op de boomplantdag en doet de suggestie om het aantal
decibellen bij de A27 te laten meten in verband met een ingekomen brief van dhr.
Dimitruk.
- Ernst Wortel geeft aan geluiden te hebben gehoord dat de afkoppeling van het regenwater
bij Singer in het gemeentelijk bassin wordt gestort en vraagt of dit klopt.
Wethouder Stam geeft aan dat gemeente Eemnes nog een extra ZOAB laag wil laten aanbrengen
om de geluidsoverlast naar beneden te brengen. Hij neemt dit met burgemeester Roest op.
Hij zal navraag doen inzake afkoppeling regenwater.

Eindtijd: 23:20 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 april 2017.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)
AK 22/03/2017
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