Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 26 mei 2020
Aanwezig::

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
D66 – Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD)
De heer K. Mauritz, projectmanager Duurzaamheid BEL Combinatie en de heer S. Miske,
programmamanager Energietransitie Regio Gooi & Vechtstreek, bij agendapunt 6.2
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd
op het ‘livestreamen’ van de vergadering. De heer Van Hest en mevrouw Berghorst zijn verhinderd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 21 april 2020
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: mevrouw Klingenberg vraagt naar de toezegging van wethouder Stam bij
agendapunt 6.1 Herontwikkeling Stationsweg 1 inzake de vraag hospice.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Stam inzake herinrichting N525, concessie openbaar vervoer; eind juni webinar
voor raadsleden, achttal sociale huurwoningen Harmen Vosweg, klankbordgroep Rabo, ligweide,
nadere toelichting raadsinformatiebrief inzake raadsmotie verkoop Stationsweg.
Toezegging wethouder Stam: er volgt een raadsinformatiebrief over de herinrichting N525 en de raad
bijpraten over de uitkomsten van de klankbordgroep Rabo.

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 bestemmingsplan Zevenend-Postiljon

Voorstel:
De wijziging van het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
27 mei 2020.
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6.2 Concept Regionale Energie Strategie NHZ

Voorstel:
Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen op de concept-RES NHZ.
Spreker:
- mevrouw C. Kesbergen, teamleider Beleid en Ondersteuning Goois Natuurreservaat
Toezegging wethouder Stam: met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma Energie bereidt om tijdens
een raads- of commissievergadering uitvoeriger in te gaan op waar we staan en op de wensen van de
raad.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
27 mei 2020.
7.

Rondvraag
-

-

De heer Vos inzake stand van zaken gehavend pand Caliskamp/Melkweg en Oude Kerkweg.
De heer Van den Berg inzake zorg over spuiten tegen Eikenprocessierups en wadi Torenlaan.
Mededeling wethouder Stam: er komt een persbericht, o.a. in Laarder Courant de BEL, waarin
een uitleg komt over bestrijding Eikenprocessierups.
Mevrouw Timmerman inzake laadpalen.

Sluiting
22:38 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 16 juni 2020.
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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