Adviezen en conclusies digitale commissie Ruimte en Infrastructuur
19 januari 2021
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
Afwezig:
D66 – Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest
Voorzitter:
Nico Wegter (D66)
B&W:
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Nanning Mol (burgemeester)
Overig:
Dhr. Huub de Jong en mevr. Karin Loman, projectleider en beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ontwikkeling BEL Combinatie, de heer M. Voerman, projectontwikkelaar, en de heer Pepijn
Godefroy, landschapsarchitect La4Sale,bij agendapunt 6.1
Dhr. Joop van Amelsfoort en mevr. Marjolein van der Marel, Ruimtelijke Ontwikkeling
BEL Combinatie, bij agendapunt 6.2
Mevr. Rena Heilema, Strategisch Beleidsmedewerker Groen BEL Combinatie, bij agendapunt 6.3
Mevr. Agatha Roosenboom, medewerker Basisregistratie Personen en Burgerlijke Stand BEL
Combinatie, bij agendapunt 6.4
Commissiegriffier: Antoinette Kroon
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur digitaal via MS-Teams geopend. Aanwezigen worden geattendeerd
op het ‘livestreamen’ en de vergaderorde van de vergadering. .
Naar aanleiding van: de heer Vos vraagt waarom de beloofde nota met betrekking tot het Hertenkamp
niet voor deze vergadering is geagendeerd. Één en ander wordt bevestigd voor behandeling in
R&I in februari a.s..
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 8 december 2020
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Stam inzake overdracht Ambtswoning, raadsinformatiebrief voorgenomen vervreemding Raadhuis,
start snoeiwerkzaamheden Brink en onderhoudsprogramma Brink.

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

5. Stand van zaken Omgevingswet
Geen meldingen.
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6. Raadsvoorstellen:
6.1 Stedenbouwkundige opzet herontwikkeling Rabobank
Voorstel:
De stedenbouwkundige opzet herontwikkeling Rabobank vast te stellen.
De heer Pepijn Godefroy, landschapsarchitect, van La4Sale heeft een korte toelichting gegeven. De heer Voerman,
projectontwikkelaar, heeft de vragen die door de leden zijn gesteld beantwoord.
Spreker(s):
- dhr. M. Le Coultre, omwonende
- mevr. G. Wieringen en dhr. M. van Aken, omwonende

- dhr. D. van Reenen, omwonende
- dhr. Oomkens, omwonende
- dhr. W.F. Disse, omwonende
- dhr. C. Schreve, omwonende
- dhr. J. ten Kroode, ondernemer
- dhr. L. van der Pols, voorzitter Bijzonder Laren
Toezegging wethouder Stam: de raad voorstellen om het besluit “De stedenbouwkundige opzet herontwikkeling
Rabobank vast te stellen” te wijzigen in “De stedenbouwkundige verkaveling herontwikkeling Rabobank vast te
stellen” en tekst voorstel aldus integraal aan te passen. Vermelding Burgemeester van Nispenstraat 1 wordt
gecorrigeerd.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 27 januari
2021

6.2

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023

Voorstel:
1. In te stemmen met het programmaplan waarin voor de jaren 2021, 2022 en 2023 de uitgangspunten, ambitie,
activiteiten, planning en het benodigde budget voor de implementatie van de Omgevingswet zijn beschreven.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de implementatie die in het programmaplan zijn geformuleerd.
3. In 2021 beleidsmatige uitspraken te doen over de wijze waarop adviesrecht, participatie en delegatie worden
ingevoerd.
4. Uiterlijk op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2022) in de BEL Combinatie voor de
vergunningverlening snel service operationeel te hebben.
5. Voor de gemeenteraadsverkiezingen de raad een contourendocument voor de omgevingsvisie aan te bieden en
dit document na de verkiezingen verder uit te werken tot een volwaardige omgevingsvisie.
6. In 2022 samen met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te starten met het aanbesteden en de 5 jaren
daarna, in elke gemeente een omgevingsplan op te stellen.
7. De kosten (€ 68.600,-) in 2021 ten laste van het rekeningresultaat te brengen en hiervoor de 3e
begrotingswijziging vast te stellen.
8. De kosten voor de jaren 2022 en verder integraal af te wegen bij het opstellen van de Kadernota 2022.
Toezegging wethouder Stam: de financiële implicaties worden nogmaals met de overige twee gemeenten
besproken en worden alsnog ter verduidelijking aan raad voorgelegd.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 27 januari
2021.

6.3

Bestuursopdracht Groenplan Laren

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
De Commissie adviseert de raad het voorstel niet te behandelen in de raadsvergadering van
27 januari 2021 en door te schuiven naar de vergadercyclus in februari as..
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6.4

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Laren 2021

Voorstel:
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december
2013, in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen Laren 2021.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 27 januari
2021.

7. Rondvraag
-

-

Dhr. Faas inzake ingekomen stuk gerechtelijke uitspraak verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de
openbare ruimte.
Toezegging wethouder Stam: er volgt een schriftelijke toelichting.
Dhr. Van den Berg inzake leegstaande huurwoningen.
Toezegging wethouder Stam: de raad wordt binnenkort over de huidige situatie op de hoogte gesteld.
Mevr. Klingenberg inzake leegstaande Erfgooierswoningen, Ruiterweg en Laren Regenklaar.
Toezegging wethouder Stam: eveneens toezegging voor nadere toelichting over leegstaande woningen.
Dhr. Grunwald inzake regiodocument bezuinigingen Sociaal Domein.
Toezegging wethouder Stam: de vraag zal aan wethouder Den Dunnen worden voorgelegd en op korte termijn
zal de wethouder hierop reageren.

8. Sluiting
23:42 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 24 maart 2021.
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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