Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 20
juni 2012
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:

Cie. griffier

de heer G. Westenburg en mevrouw M. Polano (VVD) (plv), de heer P.A.M.
Calis en de heer P.A. Belinfante (Larens Behoud), mevrouw J. TimmermanHamers en de heer D.J. Sakkers (Liberaal Laren)tot 20.45 u, mevrouw Y.F.
Althuis en de heer M.J.W. Druncks (CDA), de heer M.N.M. van den Brink en
de heer C.C.P.A. Bogaers (PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel en de heer
N.G.M. Wegter (D66)
de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud)
de heer B.C. de Nie (VVD)
burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud), en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
mevrouw I. Hentenaar (raadslid LB en lid werkgroep Raadzaal/Trouwzaal),
de heer D. Eekma (projectleider CMZD), de heer R. ten Bras (architect,
bureau Jonkman-Klinkhamer), mevrouw H. Rietdijk-Vellinga
(beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Bel Combinatie), mevrouw K.
de Graaf (beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie).
mevrouw I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in zijn vergadering van 20 juni jl. de volgende zaken
behandeld:
•

•

•

•

De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 18 april
2012 vastgesteld. N.a.v. merkt de heer Van den Brink op dat hij al een jaar wacht op
antwoord op zijn schriftelijke vragen inzake BP Laren West. De wethouder zegt toe
dat de heer Van den Brink de antwoorden schriftelijk deze week nog krijgt.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat de provincie Noord Holland heeft bepaald in
stuurgroep Crailo dat er een bedrijventerrein komt op het Hilversumse deel van Crailo
en dat in september de ambitienota Crailo naar de raad gaat. Verder geeft de
wethouder aan dat in oktober/november een plan van aanpak en een programma van
eisen inzake de Natuurbrug Laarderhoogt naar de raad komt. Als derde mededeling
geeft hij aan dat een gebruikersruimte in de tuin van het Brinkhuis misschien niet
voldoet aan specifieke wensen van een groep eindgebruikers, maar dat deze ruimte
wel voldoet aan het geformuleerde programma van eisen voor deze ruimte en ook zo
is opgeleverd. Dat neemt overigens niet weg dat de wethouder in gesprek blijft met
deze groep eindgebruikers. Met betrekking tot plannen voor een crematorium geeft de
heer Van der Zwaan aan dat de raad beslist of er een dergelijk bedrijf komt en zo ja op
welke de locatie
Burgemeester Roest zegt toe dat er een toelichting beschikbaar komt voor raad en
commissie over de juridische ten laste legging met betrekking tot de uittreding van
Amsterdam uit het Goois Natuurreservaat en daarnaast maakt hij melding van de
opening van een natuurspeelterrein voor kinderen bij clubhuis ‘Het Laar’.(naast het
terrein van de voormalige Heideblom)
Wethouder De Jong meldt dat Connexion de bereikbaarheid van Laren vergroot door
uitbreiding/wijziging van haar lijndiensten 108/109.

•

•

•

•
•

Naar aanleiding van het commissievoorstel Milieujaarverslag merkt de heer Sakkers
op dat er een hoge regeldruk is en de heer Westenburg vraagt verbaast of er nog steeds
Roundup bestrijdingsmiddel wordt gebruikt ondanks een aangenomen motie vorig jaar
december. De heer Roest zegt toe het gebruik van het Roundup bestrijdingsmiddel uit
te zoeken en merkt op dat het in het verslag genoemde hoge aantal arbeidsuren
veroorzaakt wordt door verkeerde boeking van deze uren en door veel
milieuhandhaving onder andere ten behoeve van het bergbezinkbassin.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Inrichting gecombineerde
raad/trouwzaal door te leiden naar de raad, maar wel met de opmerking dat de
werkgroep raadzaal/trouwzaal voor de juni raadsvergadering nog een advies uitbrengt
over de kosten van het meubilair en eventueel alternatieven aangeeft. Met name zal
bekeken worden of het goedkoper kan. Eventuele aanpassingen van het raadsvoorstel
kunnen met een amendement gerealiseerd worden.
Bij het raadsvoorstel Caliskamp is ingesproken door de heer Van Opzeeland die als
bewoner veel geluidsoverlast ondervindt in deze buurt, onder andere veroorzaakt door
vrachtwagens van een webwinkel die door de wijk rijden.
De commissie adviseert de raad om het voorstel door te leiden naar de raad, waarbij
het CDA ter overweging geeft dat de raad dit stedenbouwkundig Programma van
Eisen ook niet kan vaststellen. De heer Van den Brink vindt dat dit raadsvoorstel een
visie op het gebied is en daardoor wel vastgesteld zou moeten worden. Mevrouw
Timmerman wil graag weten hoe dit plan zich verhoud tot het bestemmingsplan.
Wethouder de Jong benadrukt dat dit programma eigenaren in dit gebied duidelijkheid
voor de toekomst biedt en mevrouw De Graaf vult aan dat dit plan de basis zal zijn
voor het volgend jaar vast te stellen bestemmingsplan Zevenend.
De commissie adviseert de raad om het voorstel 1e Wijziging Marktverordening 2012
door te leiden naar de raad.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Woonvisie Laren 2012-2016 door te
leiden naar de raad.
Rondvraag:
Mevrouw Brakel is bezorgd over HOV Blaricum en roept de commissie op
De gemeenteraad Blaricum op dit punt te ondersteunen.
De heer Wegter merkt op dat de voorzitter de woonvisie wel zeer kort
behandeld heeft.
Mevrouw Timmerman Hamers vraagt de wethouder of de gaten in de
onverharde weg Standelkruid met ander materiaal opgevuld kunnen worden in
plaats van grote brokken puin. Nu is dit weggetje niet meer normaal
begaanbaar. Daarnaast vraagt zij of er iets gedaan wordt met het verzoek door
bewoners en brandweer om de Groene Gerritsweg eenrichtingsverkeer te
maken en tenslotte vraagt zij of er BOA extra toezicht komen voor het juiste
gebruik van de los- en laadplek bij de firma Kerkhof.
Wethouder de Jong antwoordt dat het puin inmiddels is weggehaald uit de
gaten van het Standelkruid en hij zegt toe dat er meer toezicht komt door
BOA’s op de laad en losplek bij Kerkhof.

Eindtijd: 21.45 uur

Vastgesteld in de vergadering van 19 september 2012.
Voorzitter,
E.G.H. Wortel

Commissiegriffier,
W.I. Bouwhuis

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 21/06/12

