Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 16
april 2013
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:
Cie. griffier

de heer G. Westenburg en de heer B.C. de Nie (VVD), de heer P.A. Belinfante
en de heer L.J.M. Janssen (Larens Behoud), de heer D.J. Sakkers (Liberaal
Laren), mevrouw Y.F. Althuis en de heer M.J.W. Druncks (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)
mevrouw J. Timmerman-Hamers (liberaal Laren),
wethouder E.J. de Jong (VVD) en wethouder J.W. van der Zwaan (Larens
Behoud)
Dhr. ir. P. van Wijmen (projectmanager HOV) Mevrouw E. Engels
(Beleidsmedewerker RO bestemmingsplannen Laren)
mevrouw drs. W. I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 16 april 2013 de volgende zaken
behandeld:
De voorzitter opent de vergadering en de heer Sakkers deelt mee dat het goed gaat met
het herstel van mevrouw Timmerman en dat het herstel van mevrouw Kromme
langzamer verloopt. De heer Janssen geeft aan dat de heer Calis binnen enkele dagen
uit het ziekenhuis ontslagen wordt.
• De commissie stelt de Lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 19 maart
2013 vast. N.a.v. informeert de heer Van den Brink naar de status van de
bouwvergunning van ‘Oud Laren’ en het gebruik van dit terrein als
parkeervoorziening. De heer Druncks vraagt de wethouder te willen bevorderen bij de
eigenaar om weer een stevig hek om dit terrein te plaatsen. De wethouder antwoordt
dat de eigenaar geen concrete bouwplannen heeft en hij het parkeren toelaat. Het is
zijn eigendom, de gemeente heeft niet veel instrumenten om dit te verbieden.
Wethouder De Jong geeft aan dat als een meerderheid van de raad een hek om dit
terrein wil hij zich daarvoor zal inzetten. Tot die tijd is het parkeerterrein. Mevrouw
Brakel informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het dierenasiel Crailo en
zij vraagt om toezending van de BEL klachtenmonitor van het KCC die volgens
afspraak voor 1 april 2013 aan de raads- en commissieleden toegezonden zou worden.
Dit laatste is nog niet gebeurd. Zij verzoekt daarom deze vraag op te nemen in de lijst
van toezeggingen.
Wethouder Van der Zwaan zal de colleges en raad meteen informeren als het Gewest
een beslissing heeft genomen over Dierenasiel Crailo. Tot die tijd heeft hij geen
aspecten over dit onderwerp te melden.
• De heer P. van Wijmen geeft een PowerPoint presentatie over de laatste
ontwikkelingen van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Hilversum en
Huizen met onder andere een bushalte nabij Laren. Deze presentatie is aangehecht.
• Bij het raadsvoorstel Bestemmingsplan Laren-Noord benadrukken de insprekers
mevrouw L.H.J.M. van Asch van Wijck en de heer K. Loeff dat de zichtlijnen van het
landgoed Larenberg terug in het bestemmingsplan gezet moeten worden. De heer H.
Kuijpers vertelt over de gevolgen van de zichtlijnen van landgoed Larenberg voor zijn
tuin en bijgebouwen aan de Paviljoensweg. Inspreker de heer M. de Vries verzoekt om
het perceel Tafelbergweg-hoek Legrasweg gewijzigd vast te stellen in het
bestemmingsplan en daar niet de bestemming bos of eng aan toe te kennen.
•

Aangehecht zijn de bijdragen van deze insprekers. De commissie adviseert de raad om
het voorstel Bestemmingsplan Laren-Noord te behandelen in zijn vergadering van 24
april 2013.
• Raadsvoorstel Bestemmingsplan Laren-West: van bijna alle 11 insprekers is hun
bijdrage aangehecht bij dit verslag. Alle insprekers reageerden naar aanleiding van het
antwoord van het college op hun zienswijze. De meeste insprekers verzochten om een
aanpassing in het bestemmingsplan Laren-West en/of waren teleurgesteld dat dit niet
was gebeurd. Bij de behandeling in eerste termijn door de commissie merkt mevrouw
Althuis op, dat zij bij de voorbereiding van dit agendapunt er achter komt dat de grens
tussen bestemmingplannen West en Centrum niet dezelfde is als voorheen tussen
Bestemmingsplan Steenbergen en omliggende bestemmingsplannen. Zij vraagt de
wethouder of alle bewoners van het voormalige bestemmingsplan Steenbergen
geïnformeerd zijn over de huidige bestemmingsplangrens van Bestemmingsplan
Laren-West. Daarnaast wil zij weten of deze bewoners in de gelegenheid zijn geweest
om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden bij de vaststellingsprocedure van
dit bestemmingsplan.
De overige commissieleden zijn bezorgd over de zorgvuldigheid van de gevolgde
procedure en over de vragen van de insprekers. Er is ook bezorgdheid over hoe een en
ander is afgehandeld. Wethouder De Jong zegt toe de vragen van insprekers en de
commissieleden schriftelijk te beantwoorden. Dit vanwege het hoge juridische gehalte.
Indien beschikbaar, zullen deze antwoorden als bijlage bij dit verslag worden gevoegd.
Daarnaast stelt de heer Janssen voor om de vragen over bestemmingsplan Laren-West
te evalueren in het Presidium. De commissie adviseert de raad om het voorstel
Bestemmingsplan Laren-West niet te behandelen in zijn vergadering van 24 april
2013. Zij stelt voor om dit onderwerp bij ‘vaststelling agenda’ van de raadsagenda af
te halen en het op een nader te bepalen datum te behandelen in commissie en raad,
maar wel voor 1 juli 2013.
• Rondvraag:
• Mevrouw Brakel vraagt waarom de volgende bomen zijn gekapt: twee kastanjes
op Goossen de Witstraat in het plantsoen, een meelbes tegenover Ericaweg 61,
een boom tegenover slijterij Gouden Ton en een boom tegenover de ingang van de
Eemnesserweg 19. De wethouder zegt toe dit uit te zoeken.
• De heer Westenburg wil graag dat scholieren van College De Brink en Larenberg
zelf hun zwerfvuil opruimen. Hij vraagt het College dit onder de aandacht van de
directies van beide scholen te brengen. Als blijkt dat de Tomingroep dit zwerfvuil
moet opruimen dan zullen de gemaakte kosten voor rekening zijn van deze
scholen. De wethouder zegt toe dit te onderzoeken.
• De heer Wortel vraagt de wethouder om het drugsdealen door jongeren bij de
Coeswaerde te verbieden.
• De heer Belinfante herhaalt zijn vraag van vorige maand aan de wethouder om te
handhaven bij foutparkeren rondom het zwembad en hockeyvelden. Vooral in het
weekend. Daarnaast vraagt hij de wethouder onderzoek te doen naar de
instellingen van de stoplichten bij het kruispunt Brink-Naarderstraat (Bonte
Paard). Nu veroorzaken deze stoplichten enorme files. Wethouder De Jong
antwoordt dat er een hele dag is ingepland om de instellingen van de stoplichten te
onderzoeken. Hij adviseert om iedereen te voet of op de fiets het dorp in te gaan.
• De heer Van den Brink vraagt de wethouder naar de inventarisatie van de BEL
Combinatie naar niet-benutte bouwvergunningen. Daarnaast informeert hij naar de
stand van zaken van de mediation rond het prieel aan de Brink.
• De heer Bogaers wil graag maatregelen tegen zwerfvuil in het dorp.

Eindtijd: 00.30 uur
Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 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 17/04/13

