Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 19 januari 2022
Aanwezig:

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren –Jacqueline Timmerman en Diederik Sakkers
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
Groen Laren – Bart Vos
CDA – Erwin van den Berg
D66 – Nico Wegter (vanaf agendapunt 6.2)

Afwezig:

D66 - Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest

Voorzitter:

Nico Wegter (D66)
Erwin van den Berg (CDA) (plv. voorzitter vanaf agendapunt 6.2)

B&W:

Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud)

Overig:

Karin Loman, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1

Commissiegriffier: Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend.
De heer Van Hest en mevrouw Berghorst zijn verhinderd .
De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I
d.d. 15 december 2021
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Calis inzake afronding overeenkomsten uittreding Amsterdam/Provincie uit het GNR.

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

6. Raadsvoorstellen
6.1 Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voormalige Rabobank
Voorstel:
1. De Nota Zienswijzen Rabobanklocatie vast te stellen
2. Het bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie (NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01)
gewijzigd vast te stellen
3. Geen exploitatieplan vast te stellen
4. Het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen ter aanvulling van de Welstandsnota
Spreker(s):
- mevr. A. Koet, omwonende
- dhr. K. Lagerweij, omwonende
- dhr. B. Prevaas, omwonende (bijdrage is door de commissiegriffier voorgelezen)
- dhr. C. Schreve, omwonende
- dhr. D. van Reenen en mevr. A. Duurland, omwoners (bijdrage is door de commissiegriffier voorgelezen)
- dhr. P. Boudestein, omwonende (bijdrage is door de commissiegriffier voorgelezen)
- dhr. B. Oomkens, omwonende
- dhr. J. ten Kroode, belanghebbende
- dhr. P. Godefroy, landschapsarchitect namens de eigenaar (projectontwikkelaar)
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Toezegging wethouder Stam: het college stelt de originele zienswijzen aan de raad beschikbaar, kijken naar de
mogelijkheden m.b.t. locatie voor het kunstwerk “Klepperman van Elleven” en gaan hier graag met de raad over
in gesprek, sturen de raad (tijdig voor aanvang van de gemeenteraad) de actuele cijfers m.b.t. realisatie
woningbouw categorieën (1/3 verdeling) toe en een notitie over openbaar gebied doorgang.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
26 januari 2022.

6.2 Verstedelijkingsstrategie MRA
Voorstel:
1. het verstedelijkingsconcept van de MRA te onderschrijven;
2. vervolgens bij het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door alle raden en
staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het verstedelijkingsconcept te hanteren
als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid. Waar passend in de eigen omgevingsvisie,
dan wel door middel van andere instrumenten.
3. in te stemmen om via de Regio G&V namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bijgevoegde brief uit
te sturen richting de MRA.
Mededeling: plaatsvervangend voorzitter de heer Van den Berg neemt het voorzitterschap vanaf dit agendapunt
van de heer Wegter over zodat de heer Wegter als commissielid namens D66 aan de discussie kan deelnemen.
Toezegging wethouder Calis: het onderwerp “meer aandacht voor onderwijs in MRA verband” wordt naar het
Algemeen Bestuur van de Regio G&V meegenomen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
26 januari 2022.

7. Rondvraag
-

de heer Van den Berg inzake publicatie sloopmeldingen/vergunning in Larens Journaal
(wethouder Stam komt hierop terug)

8. Sluiting
23:39 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 8 februari 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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