Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 19
februari 2013
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:

Cie. griffier

de heer G. Westenburg en mevrouw M. Polano (plv.)(VVD), de heer P.A.
Belinfante en de heer P.A.M. Calis (Larens Behoud), mevrouw M.C. Kromme
(plv.) en de heer D.J. Sakkers (Liberaal Laren), 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)
burgemeester E.J. Roest, wethouder E.J. de Jong (VVD) en wethouder J.W.
van der Zwaan (Larens Behoud)
Mevrouw E. Post (Gedeputeerde Financiën en Wegen, Verkeer en Vervoer
provincie Noord Holland) de heer P. de Cocq (beleidsmedewerker openbare
ruimte BEL) de heer B. Gangelhof (beleidsmedewerker ruimtelijke
ontwikkeling BEL), de heer H. Stolker (beleidsmedewerker Aanleg en Beheer
BEL).
mevrouw drs. W. I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 19 februari 2013 jl. de volgende
zaken behandeld:
•

•

•

De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 12
december 2012 vastgesteld. Mevrouw Brakel vraagt ‘naar aanleiding van’ aan
wethouder De Jong of er al een vervolgafspraak met de omwonenden is gemaakt
inzake de nieuwbouwplannen Houtzagerij. Wethouder De Jong antwoordt dat hij eerst
een goede planning en fasering van het project Houtzagerij wil maken en daarna een
vervolgafspraak zal maken met de omwonenden. Er is nog geen datum voor een
vervolgafspraak.
Burgemeester Roest deelt mee dat er een kapvergunning is aangevraagd voor twee
bomen op de Brink. Naar aanleiding van een zienswijze op deze aanvraag heeft het
College besloten om deze bomen eerst te kandelaberen. Hierdoor vormen zij nu geen
gevaar voor de omgeving en krijgen de kans om dit voorjaar uit te groeien. Na een jaar
zal bekeken worden of deze bomen wel of niet gekapt gaan worden.
De commissie neemt de memo voortgang procedure N525 voor kennisgeving aan. Bij
dit agendapunt is mevrouw E. Post, Gedeputeerde van de provincie Noord Holland,
aangeschoven om vragen van de commissie te beantwoorden over dit onderwerp. De
heren N. Bijvoet, F. H.W. Brouwer en F.H. ter Bruggen spreken in. Hun bijdragen zijn
aangehecht. Zij hebben bezwaren tegen de voorgestelde herinrichting van dit gebied.
De heer De Cocq deelt gebiedskaarten uit van het gebied en geeft een toelichting op
aanpassingen bij de N525 (bijlage) De heer Calis vraagt of de voorgestelde
maatregelen passen in het budget van het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum
(IBP). De heer Druncks vindt dat de voorgestelde aanpassingen de
verkeersdoorstroming van en naar Hilversum niet verbeteren en vindt het jammer dat
de vernauwing onder het viaduct van de A1 niet wordt aangepakt. Mevrouw Kromme
vraagt aan de wethouder naar de manier waarop de mediation is uitgevoerd en of er
geld van het IBP plan is overgeheveld naar het HOV project. De heer Wegter vraagt
aan de wethouder, de burgemeester en mevrouw Post of zij nog een keer met elkaar
willen overleggen om tot een oplossing te komen. Een oplossing die leidt naar betere

bereikbaarheid van Hilversum en minder geluids- en milieuoverlast voor de burgers in
Laren. De VVD vraagt naar het algemeen nut van dit plan.
Mevrouw Post geeft antwoord op de verschillende vragen waarbij zij benadrukt dat
Laren is gehouden aan het contract dat in 2006 is afgesloten met de partners van het
IBP. Als de gemeenteraad weigert een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven
dan kan de provincie Noord Holland een omgevingsvergunning aanvragen of overgaan
op een Provinciaal Inpassingsplan. Dit laatste is op kosten van de gemeente Laren.
Daarnaast vindt zij het een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat de gemeente
Laren zich houdt aan het in 2006 afgesloten contract. Zij ziet geen oplossing om weer
aan tafel te gaan met het College van Laren, aangezien er al 1,5 jaar overleg is
geweest.
Burgemeester Roest geeft aan dat hij niet heeft deelgenomen aan de mediation.
• Bij het agendapunt ‘brief van Dierenasiel Crailo’ spreekt mevrouw E. Jongerden,
beleidsmedewerker Dierenasiel Crailo, in. Zij wordt aangevuld door inspreker de heer
M. Griffioen. De insprekers lichten de ontwikkelingen van het dierenasiel toe.
Afgelopen jaren zijn zij op een andere manier gaan werken, hebben een transparante
boekhouding en werken nieuwe plannen uit voor nieuwbouw.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel Gemeentelijk rioleringsplan Laren
2012-2017 te behandelen in zijn vergadering van 27 februari 2013. Bijna alle partijen
delen de zorg van de stijgende kosten en heffingen in dit plan. Wethouder De Jong
zegt toe de resultaten te melden van de laatste inspectie. Deze resultaten zijn nu nog
niet beschikbaar. Tevens zegt wethouder De Jong toe om uit te zoeken wat dode
riolering is.
• In de Rondvraag:
- informeert de heer Bogaers waarom er een meerdaags evenement is gepland in
augustus op Plein 1945.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat dit evenement binnen het
evenementenbeleid van Laren valt.
- De heer Van den Brink vraagt wie het financiële risico draagt van de
investeringen en uitgaven die nu worden gedaan door scoutinggroep Maggy
Lekeux. Deze groep graaft o.a. een nieuw riool, terwijl er tegelijkertijd ook een
juridische procedure loopt.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat er onzekerheid is voor Maggy Lekeux
zolang de aanpassing in het Bestemmingsplan Laren West nog niet is
vastgesteld en zij hun oude huisvesting nog niet kunnen verkopen.
Eindtijd: 23.25 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2013.

E.H.J. Wortel,
voorzitter

W.I. Bouwhuis,
commissiegriffier

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 19/02/2013

