Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering
19 november 2013
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:

Cie. griffier

Bart de Nie en Gerard Westenburg (VVD), Peter Calis en Peter Belinfante
(Larens Behoud), Diederik Sakkers en Jacqueline Timmerman-Hamers
(Liberaal Laren), Mark Druncks en Yvonne Althuis CDA), Marcus van den
Brink en Chris Bogaers (PvdA), Nico Wegter (D66).
Ernst Wortel (Larens Behoud)
Ellen van Dorst-Brakel (D66)
Burgemeester Elbert Roest, wethouder Evert de Jong (VVD) ( aanwezig vanaf
21.00 uur)) en wethouder Wim van der Zwaan (Larens Behoud)
Karin Loman, coördinator vergunningen BEL Combinatie, Petra Habets, wnd
voorzitter Rekenkamercommissie, Peter Castemiller, onderzoeker bureau
PBLQ Zenc.
Ina Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 19 november 2013 de
volgende zaken behandeld:
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De commissiegriffier meldt
dat wethouder Evert de Jong later komt.
• De commissie stelt de lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 22
oktober 2013 vast. Naar aanleiding van wil Jacqueline Timmerman graag de stand van
zaken weten van de aanbesteding van de oliebollenkraam en Gerard Westenburg vult
aan dat de presentatie van de oliebollenkraam ook belangrijk is c.q. zou moeten zijn
als criterium in het aanbestedingsproces. Wethouder Evert de Jong is niet aanwezig
om deze vraag te beantwoorden.
• Er zijn geen mededelingen.
• De commissie heeft kennisgenomen van de rapportage ‘Rioolstelsel Blaricum, Eemnes
en Laren’ van de Rekenkamercommissie BEL en adviseert de raad om het voorstel te
behandelen in zijn vergadering van 27 november 2013. Bij dit raadsvoorstel is een
inleiding gegeven door de waarnemend voorzitter van de Rekenkamercommissie BEL,
Petra Habets en door Peter Castemiller.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Milieuprogramma 2014 te behandelen
in zijn vergadering van 27 november 2013. Bij de behandeling zijn alle
commissieleden tevreden met dit milieuprogramma op dorpsniveau, maar men
constateert tegelijkertijd de betrekkelijkheid van dit programma. Laren ligt tussen twee
overlast gevende snelwegen, de A1 en de A27, waar de provincie zeggenschap over
heeft en niet de gemeente Laren.
Diederik Sakkers benadrukt de vervuiling van deze snelwegen door uitstoot van
fijnstof en de geluidsoverlast en mist in het rapport het tegengaan van bomenkap.
Mark Druncks vraagt onder andere of het mogelijk is om openbare gebouwen van
zonnepanelen te voorzien.
Peter Calis zegt dat zonnepanelen alleen voordelig zijn als deze zijn gesubsidieerd en
stelt voor om bij het nieuw te bouwen zwembad warmtewisselaars op het dak te
leggen.

•

Marcus van den Brink vraagt aandacht voor isoleren van schoolgebouwen, zoals het
gebouw van SG Laar & Berg.
Gerard Westenburg vraagt naar de noodzakelijkheid en kosten van een inkoopscan bij
duurzaam inkopen.
Nico Wegter vraagt naar de stand van zaken van garage Willenborg.
Portefeuillehouder Elbert Roest beaamt dat er rondom Laren de komende jaren een
toename zal zijn van snelverkeer, maar ook van luchtverkeer. Daarnaast krijgen alle
openbare gebouwen verplicht een energiescan de komende tijd. Het college denkt
eraan om het aanbrengen van zonnepanelen op openbare gebouwen via ‘crowd
funding’ te financieren. Ook bij de ambtswoning wordt onderzocht of zonnepanelen
kunnen worden aangebracht. Daarnaast meldt burgemeester Elbert Roest dat de
elektrische oplaadpaal op de parkeerplaats voor zijn huis intensief wordt gebruikt en
dat de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) een vergistingsinstallatie gaat
aanschaffen. Dit laatste gebeurt in gezamenlijk verband met de negen aangesloten
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De vraag over garage Willemborg kan
burgemeester Elbert Roest niet beantwoorden, omdat deze zaak onder de rechter is.
• Omdat wethouder Evert de Jong nog niet aanwezig is besluit de commissie om het
agendapunt 5 (Rondvraag) om te wisselen met agendapunt 4.3 (Welstandsnota Laren
2013).
• Rondvraag:
•
Gerard Westenburg herhaalt zijn vraag of het mogelijk om de kar waarop de
marktkramen zijn opgeslagen in het weekend niet parkeren op de parkeerplaats
van de hockeyclub. Burgemeester Elbert Roest zegt toe dit op te lossen.
•
Chris Bogaers is verbaasd dat er weer nieuwe houtsnippers zijn gestort bij de
bomen op de Brink. De raad heeft geadviseerd om gras op de Brink te laten
groeien. Elbert Roest geeft aan, dat het college is geadviseerd door BTL om
houtsnippers van loofbomen bij de bomen op de Brink te strooien.
•
Marcus van den Brink vraagt of de rotonde bij de Gooiergracht/Eemnesserweg
beter verlicht kan worden, zodat fietsers bij het oversteken beter zichtbaar zijn
voor het autoverkeer. Elbert Roest antwoordt te zullen onderzoeken of er
verlichte looplijnen aangebracht kunnen worden langs de zebrapaden aldaar.
•
Marcus van den Brink vraagt of de omgewaaide boom aan de Heideveldweg het
gevolg is van de werkzaamheden die daar plaatsvinden en of de overige bomen
aan de Heideveldweg genoeg stabiliteit hebben om niet ook om te waaien.
Wethouder Evert de Jong antwoordt dat er roosters in de grond zijn geplaatst en
dat de bomen getopt worden, zodat de bomen beter kunnen wortelen, groeien en
steviger in de grond komen te staan.
•
Peter Calis vraagt of het mogelijk is om de rijweg op de Brink ter hoogte van de
Basiliek twee richtingverkeer te maken. Daarnaast vraagt hij of er een wachtlijst
is in Laren voor sociale huurwoningen en of er een behoefteonderzoek is gedaan
naar sociale woningbouw in Laren. Wethouder Wim van der
Zwaan/burgemeester Elbert Roest antwoorden dat woningtoewijzing volgens
regionale voorschriften plaatsvindt. Alleen bij oplevering van nieuwbouw
hebben de eigen dorpsbewoners voorrang. Daarnaast antwoordt Elbert Roest dat
er geen wachtlijst is voor sociale huurwoningen in Laren. Wethouder Evert de
Jong antwoord op de eerste vraag van Peter Calis dat het niet mogelijk is om
tweerichtingsverkeer te maken op de Brink. Alle deskundigen geven aan dat dit
tot gevaarlijke situaties voor fietsers zal leiden.
•
Mark Druncks vraagt of er een bankgarantie is afgegeven door Stichting IJs op
de Brink voor 2013 en ook geeft hij aan dat er door de commissie R&I is

geadviseerd geen houtsnippers bij de bomen op de Brink te gebruiken.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt dat er geen bankgarantie voor de
levering van stroom is afgegeven door de Stichting IJs op de Brink.
•
Jacqueline Timmerman vraagt naar de leidingwaterbelasting en de gevolgen
voor zwembaden. En zij vraagt of het goedkoper is om het water uit de grond te
halen via een put.
•
Nico Wegter informeert naar de stand van zaken van de tunnel bij La Place aan
de Hilversumseweg. Wethouder Evert de Jong antwoordt dat er bij de provincie
en GNR is aangedrongen een nieuw pad aan te leggen. Het betreft een
erfpachtkwestie en dit proces verloopt erg stroef.
•
Nico Wegter informeert naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van
State inzake de scoutingclub Maggi Lekeux. Wethouder Evert de Jong
antwoordt dat met de provincie Noord Holland is overeengekomen om de
herstelwerkzaamheden op het terrein uit te voeren.
•
Nico Wegter vraagt naar de relatie van MBB Ontwikkeling en het terrein van de
Houtzagerij, waarbij hij van de wethouder wil weten of MBB Ontwikkeling ook
eigenaar is van dit terrein. Wethouder Evert de Jong antwoordt dat MBB
Ontwikkeling geen eigenaar is van het terrein Houtzagerij. Dit zal op 1 april
2014 gebeuren, dan koopt MBB Ontwikkeling het terrein van de Houtzagerij.
•
Naar aanleiding van de vraag van Nico Wegter naar de ontwikkeling met
betrekking tot een crematorium antwoordt wethouder Wim van der Zwaan dat
hij in de komende raadsvergadering van 27 november a.s. hier een mededeling
over zal doen.
•
Tenslotte constateert Nico Wegter dat de hersteltermijn van een kapotte
lantaarnpaal 10 dagen is en dat deze termijn niet wordt gehaald. Wethouder
Evert de Jong zegt toe dit bij de dienst Onderhoud te controleren.
•
Bart de Nie geeft aan het heel ernstig te vinden, zoals onlangs is gebeurd, dat de
Raad van State een bewoner in het gelijk heeft gesteld ten aanzien van gemaakte
juridische fouten door de gemeente Laren rondom scoutingclub Maggy Lekeux.
Hij benadrukt dat afgelopen jaren de gemeente meerdere malen door de Raad
van State in het ongelijk is gesteld als gevolg van juridische en procedurele
fouten. Dit kost de gemeente geld, maar meer nog de inwoner van Laren, die
veel energie moet steken in en onkosten moet maken om zo’n gang naar de
rechter te maken, terwijl deze bewoner gelijk blijkt te hebben. Bart de Nie wil
dit onderwerp graag geagendeerd zien.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Welstandsnota Laren 2013 te
behandelen in zijn vergadering van 27 november 2013.
Eindtijd: 22.10 uur
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 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 20/11/13

