Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 10
december 2013
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:

Cie. griffier

Bart de Nie en Gerard Westenburg (VVD), Peter Calis en Peter Belinfante
(Larens Behoud), Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Mark
Druncks en Yvonne Althuis (CDA), Marcus van den Brink en Chris Bogaers
(PvdA), Nico Wegter en Ellen van Dorst-Brakel (D66).
Ernst Wortel (Larens Behoud)
Diederik Sakkers (Liberaal Laren)
Wethouder Evert de Jong (VVD) en wethouder Wim van der Zwaan (Larens
Behoud)
Wim Hauptmeijer (begeleider project Blaricummertollaan/Eemnesserweg en
verkeerskundige,) Petra Habets (wnd voorzitter Rekenkamercommissie), Sjef
Kuysters (onderzoeker), Theo Leys (medewerker Openbare Ruimte) en Paul
Groot (Projectleider gebiedsontwikkeling Crailo, provincie Noord-Holland)
Ina Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 10 december 2013 de volgende
zaken behandeld:
• De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
• De commissie stelt de lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 19
november 2013 vast. Naar aanleiding van vraagt Gerard Westenburg hoe de stand van
zaken is op het parkeerterrein bij de Schapendrift. Wethouder Evert de Jong zegt toe
dit na te vragen. Nico Wegter informeert naar de herstelprocedure van de Raad van
State inzake Maggy Lekeux. Wethouder Evert de Jong zegt toe dit uit te zoeken.
Tenslotte constateren verschillende commissieleden, dat men in de lijst van adviezen
en conclusies bij de voornaam wordt genoemd. De commissie spreekt af, dat tijdens de
vergadering de aanspreekwijze “heer/mevrouw plus achternaam” blijft.
• Mededelingen:
Wethouder Evert de Jong heeft twee mededelingen:
1. Op 18 december 2013 komt er een notitie over de stand van zaken van de
Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn (HOV) en wat er tot op heden is besloten. In
januari 2014 wordt een informatiebijeenkomst over dit onderwerp voor raadsleden
georganiseerd.
2. De debiteurenbewaking bij de BEL-Combinatie is onvoldoende. Verschillende
openstaande rekeningen van afgelopen jaar zijn (nog) niet geïnd, waaronder die
van de oliebollenkraam. De verwachting is, omdat nu een nieuwe ambtenaar is
aangesteld en een nieuw verwerkingsprogramma (SAP) is aangeschaft, dat de
debiteuren-bewaking in de toekomst goed is geregeld.
Naar aanleiding hiervan vraagt Jacqueline Timmerman naar de hoogte van het totale
bedrag dat openstaat. Wethouder Evert de Jong weet dat niet.
Mark Druncks vindt het onbegrijpelijk dat er twee begrotingsvergaderingen zijn
geweest afgelopen jaar waar hij nadrukkelijk heeft gevraagd naar openstaande
debiteuren. Beide keren is gezegd, dat die er niet waren. Hij constateert, dat het
college de raad niet juist heeft geantwoord. Andere commissieleden benadrukken, dat
het managen van de debiteuren ontbreekt en dat dit een ernstige tekortkoming is van
de BEL-organisatie. Daarnaast vraagt men zich af waarom de accountant deze
openstaande rekeningen niet heeft opgemerkt.

Wethouder Evert de Jong maakt welgemeende excuses aan de commissie voor deze
ernstige situatie en zegt toe in januari 2014 voortgang te melden inzake de
debiteurenbewaking.
Wethouder Wim van der Zwaan heeft drie mededelingen;
1. Afgelopen jaar heeft de gemeente Laren twee statushouders opgenomen. Om aan
de landelijke eis te voldoen betekent dit, dat er voor 1 juli 2014 nog drie
statushouders opgenomen zullen moeten worden in de gemeente Laren.
2. Van de vrijkomende huurwoningen in Laren mag woningbouwvereniging De
Erfgooiers 30% toewijzen aan ‘lokale’ Larense woningzoekenden. Over meerdere
jaren gemeten is dit ook gebeurd.
3. In overleg met de uitbater van het restaurant IJs op de Brink zijn de openingstijden
van het restaurant met 30 minuten verruimd. Op oudejaarsavond is toestemming
verleend om in het restaurant een besloten familiebijeenkomst te houden tot 01.00
uur. Zonder muziek.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Bij twijfel niet inhalen –casestudie
besluitvorming verkeer’ onderzoek Rekenkamercommissie BEL te behandelen in zijn
vergadering van 18 december 2013.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Herinrichting Blaricummertollaan te
behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
Peter Calis en Nico Wegter vinden dat de bomen bij het kruispunt
Blaricummertollaan/Eemnesserweg een verkeersonveilige situatie veroorzaken.
Jacqueline Timmerman en Mark Druncks vinden, dat deze historische weg voor
langzaam verkeer is en dat er geen noodzaak is voor herinrichting. Zij vinden het
zonde van het geld.
Marcus van den Brink informeert of het hemelwater gescheiden wordt van het
rioolwater en vindt dat de ingetekende middengeleider goed is voor fietserveiligheid.
Gerard Westenburg vindt het een goed plan, maar onderstreept dat alle bomen moeten
blijven staan.
Nico Wegter vraagt de wethouder hoe lang het riool mee zou kunnen als de raad dit
voorstel wegstemt.
Wethouder Evert de Jong geeft aan, dat het riool nog vijf jaar meekan zonder
problemen en dat de bomen bij het kruispunt Blaricummertollaan/Eemnesserweg een
snelheidsremmende werking hebben.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Beheersverordening begraafplaats te
behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
Inspreker Bram Bakker constateert dat, in tegenstelling tot de tekst in dit voorstel, de
nabestaanden de graven wel goed onderhouden en dat slechts bij minder dan 8% van
de graven dit niet gebeurt. Dit is inclusief de graven die de gemeente moet
onderhouden. Daarnaast constateert hij, dat in het voorstel wordt gesproken van 2300
graven, maar in werkelijkheid zijn dat 1794 graven, waarvan 103 bovendien niet in
gebruik zijn.
Ellen van Dorst en Jacqueline Timmerman vragen of het woord lijken in de
beheersverordening veranderd kan worden in een ander woord. Zowel Jacqueline
Timmerman als Bart de Nie wijzen op een onjuistheid in artikel 21 lid 6 en vragen om
een aanpassing. (‘van het jaarlijks’ – verwijderen). Peter Calis vraagt of inzet van
vrijwilligers is bekeken om kosten te verlagen en vindt de voorgestelde kosten in het
voorstel hoog. Chris Bogaers vraagt op welke termijn dit voorstel kostendekkend is.
Wethouder Evert de Jong antwoordt dat alle graven begin dit jaar zijn opgeknapt om
de hele begraafplaats er weer netjes uit te laten zien. Hij zegt toe het verschil tussen
1794 en 2300 graven uit te zoeken. Het voorliggende voorstel is na 20 jaar

kostendekkend en hij geeft aan dat alle historische graven zijn beschreven in een
boekje van Ernst Worstel uit 2006. Wethouder Evert de Jong zegt toe de inzet van
vrijwilligers om onderhoud uit te voeren te bekijken.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Ruimtelijke Ontwikkeling Crailo te
behandelen in zijn vergadering van 18 december 2013.
Verschillende commissieleden vragen naar de kosten die aan dit project verbonden
zijn. De commissie constateert dat de provincie Noord Holland Crailo voor een hoge
prijs heeft aangekocht en dat deze uitgaven terugbetaald moet worden.
Mark Druncks vraagt of financiering van dit plan via de Veiligheidsregio plaatsvindt.
Daarnaast merkt hij op dat de regionale ontwikkelingsmaatschappij Ilocator aangeeft,
dat er behoefte is aan bedrijventerreinen in de Gooi en Vechtstreek en hij stelt voor
om, als dat mogelijk is, bedrijven te faciliteren op het Crailoterrein.
Jacqueline Timmerman informeert welke dieren over het ecoduct gaan lopen als er
nog maar 150 meter stiltezone is ingetekend in plaats van de aanvankelijke 300 meter.
Nico Wegter vraagt hoeveel hectare bedrijvigheid op Crailo gaat komen en of het
inmiddels door Hilversum vastgestelde raadsbesluit om een klein crematorium te
bouwen in Hilversum gevolgen heeft voor de regionale analyse over te bouwen
crematoria. Daarnaast verspreidt hij een rapport van Bureau Alterra uit 2006 over
Natuurbrug Het Gooi (bijgevoegd), waarin wordt geconcludeerd, dat 3 hectare
bebouwing voor kantoren grote schade geeft voor het natuurtraject, terwijl er nu zelfs
9 hectare bebouwing wordt voorgesteld voor dit gebied .
Gerard Westenburg is bezorgd over beperkte flexibiliteit in dit plan voor Laren.
Marcus van den Brink ziet Crailo als een bovengemeentelijk project en heeft geen
bezwaar tegen beperkte ontwikkeling van woningen en bedrijven ten zuiden van het
gebied ‘Gebed zonder End’.
Peter Calis stelt voor om Crailo maatschappelijk en sociaal relevant in te vullen voor
Laren.
Wethouder Wim van der Zwaan antwoordt dat de Veiligheidsregio een zelfstandig
orgaan is met een eigen budget en dat alle overlegpartijen, die zijn betrokken bij
Crailo, zijnde drie gemeenten en de provincie Noord Holland, tot nu toe in goede
harmonie met elkaar plannen hebben gemaakt, waarbij de gemeenten onderhandelen
met de heer Talsma van Gedeputeerde Staten. De heer Talsma is vervolgens in
gesprek met Provinciale Staten. De vestiging van een klein crematorium in Hilversum
heeft volgens Wim van der Zwaan geen gevolgen voor regionale besluiten over
vestiging van crematoria. Via de griffie zal wethouder Wim van der Zwaan het tweede
rapport van bureau Alterra verspreiden en het Ilocator rapport waarin wordt
geconcludeerd dat er in de regio Gooi en Vecht behoefte is aan bedrijventerrein. Tot
slot merkt Wim van der Zwaan op, dat als de commissie akkoord gaat met het
vlekkenplan van Crailo, men daarmee niet automatisch akkoord gaat met het
financiële plan dat daarbij hoort.
Rondvraag:
• Gerard Westenburg vraagt waarom de vrijdagmarkt sinds een week opgebouwd
wordt om 06.00 uur s morgens in plaats van donderdagavond, zoals tot nu
gebruikelijk was. Omwonenden hebben geluidsoverlast van de opbouw zo vroeg
in de ochtend. Wethouder Evert de Jong antwoordt dat dit een proef van vier
weken is, die daarna zal worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie besluit
het college over het tijdstip van opbouwen van de markt.
• Marcus van den Brink wijst op een gevaarlijk dubbele afstap bij het Brinkhuis.
Wethouder de Jong zegt toe dat er een hekje geplaatst zal worden.

•

•

Peter Calis brengt twee zandhopen/bouwpuin bij het volkstuincomplex ‘Ons
Stekkie’ onder de aandacht waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt. Evert
de Jong zegt toe te gaan kijken en zoekt vervolgens een oplossing.
Peter Belinfante vraagt nogmaals om een aanpassing van de afstelling van de
verkeerslichten bij het Bont Paard. Wethouder Evert de Jong antwoordt dat deze
afstelling niet aangepast kan worden.

Eindtijd: 22.30 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2014.

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 11/12/13

