Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 21 september 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Hans van Goozen en Nicole van Oort
VVD – Niels Westendorp en Ellis de Brouwers
D66 – Paul van der Maas en Frederique Fontaine
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman
Groen Laren – Bart Vos en Jos Jansen
CDA – Erwin van den Berg en Eugene van de Pas

Afwezig:

Liberaal Laren – Boudewijn Oomkens
CDA – Corrie Krapels

Voorzitter:

Erik Koldenhof (VVD)

B&W:

Frits Westerkamp (wethouder Larens Behoud)
Flip de Groot (wethouder D66)

Overig:

Joop van Amelsfoort, Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Marjolein van der Marel, Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.2

Commissiegriffier: Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
De heer Oomkens en mevrouw Krapels zijn verhinderd. Mevrouw Krapels wordt vervangen door de
heer Van de Pas.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 20 april 2022
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Westerkamp inzake de berichten in de Gooi & Eemlander ten aanzien van het Brinkhuis, met name het
verdwijnen van de bewegingsinstructeurs uit de huidige zaal in relatie tot het verhuizen van B&W, staf en griffie.
De wethouder heeft de commissie nader geïnformeerd over de stand van zaken en komend proces ten aanzien van
de verhuizing naar het Brinkhuis. De wethouder deelt ook mee dat het Brinkhuis het steunpunt van de VVV Gooi
& Vechtstreek (één van de zestien informatiepunten) wordt.
Toezegging wethouder Westerkamp: we nodigen de huidige gebruikers/betrokkenen (afnemers van de lessen)
van het Brinkhuis uit voor een gesprek en vragen bij de afdeling een kostenoverzicht op om de mogelijkheid uit te
sluiten dat er dubbele kosten worden gemaakt voor interieur terwijl het College er nog geen plaats heeft
ingenomen. Dit omdat het Brinkhuis recentelijk wel al is verbouwd.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder De Groot inzake de bestuursagenda Regio Gooi & Vechtstreek, project vanuit de MRA
“15% gas terug”, trekker namens de Gooi & Vechtstreek (in samenwerking met wethouder Scheepers
van de gemeente Hilversum) voor de transitiefonds welke door de Provincie en MRA is ingesteld.

5. Stand van zaken Omgevingswet
Geen mededelingen.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Verordening Nadeelcompensatie gemeente Laren 2023
Voorstel:
De Verordening nadeelcompensatie gemeente Laren 2023 vast te stellen
Toezegging wethouder Westerkamp: de toelichting wordt ook in begrijpend Nederlands verzorgd.
Ambtelijke toezegging: op de juridische grondslag met betrekking tot het overgangsrecht wordt teruggekomen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 september 2022.
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6.2 Bestuursopdracht Omgevingsvisie
Voorstel:
De bestuursopdracht Omgevingsvisie vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 september 2022.

6.3 Jaarstukken 2021 en bestemming resultaat 2021 OFGV, 3e begrotingswijziging
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2021 van de OFGV;
2. geen zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2022 OFGV.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 september 2022.

7. Rondvraag
-

-

-

-

-

de heer Vos inzake het aantal meldingen bij het meldpunt Openbare Ruimte en parkeren op de Caliskamp.
beantwoording wethouder Westerkamp: betreft het aantal meldingen bij het meldpunt; het wordt aan
wethouder Van Midden voorgelegd en heeft onze aandacht, betreft het vermeend ongebruik van de
parkeergarage en met extra parkeerdruk op de Caliskamp als gevolg; het is bij het college bekend en we gaan
met de bewoners kijken hoe dit opgelost kan worden.
de heer Westendorp inzake bouwproject 31 woningen bij de Caliskamp.
beantwoording wethouder Westerkamp: deze ontwikkeling is reeds aan de gang. De vier eigenaren komen
met één stedenbouwkundig plan.
de heer Van den Berg inzake lijst met sloopmeldingen in relatie tot de gepubliceerde omgevingsvergunningen
en partnership GEO-park Gooi &Vecht.
toezegging wethouder Westerkamp: bij de afdeling wordt er nagevraagd of er een lijst met sloopmeldingen
in relatie tot de gepubliceerde omgevingsvergunningen opgesteld kan worden.
beantwoording wethouder Westerkamp: betreft het GEO-park; dit is in Regio-verband en is afgelopen week
in het college besproken. We staan achter het idee maar hebben nog een aantal juridische vragen met
betrekking tot de GEO-hotspots. Zijn deze zo hard dat er geen ontwikkelingen meer kunnen plaatsvinden, dan
zijn er wellicht bedenkingen. Deze vragen worden eerst onderzocht.
de heer Van Goozen inzake kleur transformatorkast Harmen Vosweg.
beantwoording wethouder Westerkamp: dit is bij het college bekend en wethouder Van Midden
heeft dit opgepakt.
de heer Van der Maas inzake parkeergedrag op schuine stoepen Ruiterweg/Steffensheim.
toezegging wethouder Westerkamp: we gaan daar kijken en komen hierop terug.

8. Sluiting
21:46 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 11 oktober 2022.

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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