Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 12 oktober 2021
Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Diederik Sakkers
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
D66 – Andreas Grunwald
Groen Laren – Bart Vos
Afwezig:
D66 - Yvonne Berghorst en Nico Wegter
CDA – Carel van Hest
Voorzitter (plv.):
Erwin van den Berg (CDA)
B&W:
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder LB)
Overig:
Rena Heilema, Strategische beleidsmedewerker Groen BEL Combinatie, en Dhieradj Sewnandan,
medewerker Vergunningen BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Kjeld Vosjan, Vosjan Centrum Management, bij agendapunt 6.2
Commissiegriffier: Antoinette Kroon
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
De voorzitter, de heer Wegter, is verhinderd en wordt vervangen door plaatsvervangend voorzitter
de heer Van den Berg.
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. 22 september 2021
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Geen.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake vergadering algemeen bestuur Regio G&V (besproken onderwerpen o.a.
grondstoffenvisie, tussentijdsrapportage doelgroepenvervoer; binnenkort benoeming raad van toezicht,
bestuursrapportage zienswijze en streven meer trekkers platformen MRA) en uittreding gemeente Weesp.

5. Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Beleidsplan kapaanvragen Laren
Voorstel:
1. Het Beleidsplan Kapaanvragen Laren inclusief het afwegingskader (bijlage 1) vast te stellen;
2. Het beleidsplan Kapaanvragen Laren niet eerder in werking te laten treden dan de nog voor
besluitvorming te ontvangen Verordening Fysieke leefomgeving.
Mededeling wethouder Stam: aangezien de Verordening Fysieke Leefomgeving niet eind 2021 verwacht wordt,
o.a. in verband met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stelt het college een wijziging van
de APV voor en dit middels een raadsvoorstel in de raad van december in te brengen.
Toezegging wethouder Stam: als het voorgelegde besluit in aanstaande raadsvergadering genomen is, komt het
college met een raadsvoorstel voor de raad van december ten behoeve van een wijziging van de APV. Na een
jaar zal het plan geëvalueerd worden. Er zal nagegaan worden wat de concrete cijfers zijn met betrekking tot de
hoeveelheid afgegeven vergunningen en wildkap.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
27 oktober 2021.
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6.2 Revitaliseringsplan Centrum Laren
Voorstel:
1. Het revitaliseringsplan Centrum Laren vast te stellen, als uitvoeringsprogramma voor het
Centrumplan
2. De 15de begrotingswijziging vast te stellen en daarmee €260.000 beschikbaar te stellen voor
uitvoering van het revitaliseringsplan
Mededeling wethouder Calis: tijdens de commissie M&F van 14 oktober 2021 wordt een mededeling gedaan
over het ontvangen verzoek voor een langere openstelling (7 weken i.p.v. 6 weken) van de Winter Village.
Toezegging wethouder Calis: college is en blijft eigenaar van het revitaliseringsplan en niet van de
centrummanager.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
27 oktober 2021.

7. Rondvraag
-

mevrouw Timmerman inzake bescherming van bomen i.v.m. werkzaamheden Stationsweg 1 en
Noolseweg 21-B en bedrijfsauto’s houden laadpalen bezet waardoor bewoners er bijna geen gebruik van
kunnen maken.
toezegging wethouder Stam: situatie Stationsweg 1 en Noolseweg 21-B zal worden nagegaan en ook wat
betreft de laadpalen in het dorp.

8. Sluiting
23:18 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 17 november 2021.

Voorzitter

Commissiegriffier

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is terug
te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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