Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 12 december 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier

1.

Bart Vos en Sean Bogaers (Larens Behoud), Bart de Nie en Dorine Peters (VVD),
Maria Klingenberg-Klinkhamer en Marlies Mulder(CDA), Noud Bijvoet (D66),
Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Chris Bogaers (PvdA)
Tom Pouw (VVD)
Nico Wegter (D66)
Wethouder Ton Stam (VVD) en wethouder Tijmen Smit (Larens Behoud)
Huub de Jong, Koen Weytingh, Brechje Binkhorst en Marjolein van der Marel van de BEL
Combinatie
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend, de agenda wordt conform vastgesteld.
Berichten van verhindering: de heer Pouw, hij wordt vervangen door de heer De Nie.
Spreekrecht aangevraagd bij:
- agendapunt 5.1, Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie appartementen Rabo-locatie’
- agendapunt 5.2, Concept bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’
- agendapunt 6.1, Aanpak wateroverlast/Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Laren
2018-2022

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 21 november
2017
De lijst van adviezen en conclusies van 21 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Smit: het Singer theater is genomineerd voor theater van het jaar.
Mededeling wethouder Stam: bouwactiviteiten openbare ruimte n.a.v. vraag mevr. Timmerman in
commissie 21 november jl., wat betreft schade is het de algemene regel dat bij de vergunning wordt
aangeduid dat de schade wordt vergoed en de toezicht wordt versterkt. Volgende week maandag
start de algemene onderhoudsronde voor de verlichting. Het gat bij het Joods monument wordt
opgevuld en dit zal eind januari 2018 zijn opgelost.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

5.

Commissievoorstellen:

5.1 Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie appartementen Rabo-locatie’
Insprekers:
- de heer M. Voerman, initiatiefnemer/ontwikkelaar, en de heer D. Dam, architect
- de heer M. Siers, bewoner Bij den Toren, zie bijlage
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
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5.2 Concept bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’
Insprekers:
- de heer H. Kuperus, bestuurslid Bijzonder Laren, zie bijlage
- de heer E. van Os, directeur Singer, zie bijlage
- de heer D. van Egmond, Van Egmond Architecten
Toezegging wethouder Stam: nemen de wettelijke vereisten mee in de bestuursopdracht, erop
toezien dat er niet gesloopt zal worden zonder onherroepelijke vergunning en trachten realisatie
contracten af te sluiten.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
6.

Raadsvoorstellen:

6.1 Aanpak wateroverlast / Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Laren 2018-2022
Insprekers:
- de heer A. den Ouden, bewoner, zie bijlage
- de heer E. Lammers, bewoner, zie bijlage
- de heer K. Thole, bewoner, zie bijlage
- de heer C. Lokker, bewoner, zie bijlage
- mevrouw J. van Burg, bewoner, zie bijlage
- de heer R. Eilander, bewoner, zie bijlage
Advies commissie: voorstel niet doorgeleiden naar de raad van 20 december 2017.
6.2 Vereveningsfonds Sociale woningbouw
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad van 20 december 2017.
6.3 Actualisatie Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed 2017
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad van 20 december 2017.
7.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
23.39 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 23 januari 2018.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene
is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript)
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