Gemeel

Oren

Concept besluitenlijst openbare raadsvergadering 26 september 2018
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting :23.50 uur
Locatie : Raadzaal raadhuis gemeente Laren
Aanwezig:

Voorzitter:
Griffter.•
Wethouders.•
Afwezig.•

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Bart Vos, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hans
van Goozen
Liberaal Laren -Jacqueline Timmerman, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer, Rik
Snoek (tot 23.30 uur)
VVD -Desiree Niekus, Johan de Bondt, Hans Faas
CDA -Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Rinske Kruisinga
Corry Holtslag
Peter Calis (Larens Behoud), Karin van Hunnik (Larens Behoud), Ton Stam (WD)
-

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mededeling wordt gedaan van het live-streamers van de vergadering en van het
besluit van het presidium intake de zitplaatsen van de collegeleden aan de raadstafel. De heer Breunesse van het
ServicePunt BEL Combinatie is aanwezig t.b.v. eventuele ondersteuning voor de chroombooks. Van de fracties LL en
CDA zijn twee amendement ontvangen voor agendapunt 7.2 en van de fractie WD een amendement voor agendapunt
7.5. De fractie VVD heeft een 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend intake duurzame energie, de fracties
VVD, LB en LL intake grenscorrectie en de fracties CDA en D66 intake de vergunningverlening van een evenement. De
moties worden aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Raadslid Hurink intake het niet doorgaan van de bijeenkomst van de klankbordgroep Regionale
Samenwerkingsagenda(RSA), de terugbrenging van het aantal speerpunten op de RSA en de to ontvangen uitnodiging
van de Regio.
Raadslid Faas intake een eerste bijeenkomst van de radenadviescommissie (RAC) Crailo in Bussum en de benoeming
van de beer Van den Berg tot voorzitter van de RAC.
Wethouder Stam intake de goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties van de fusie Woningcorporatie Het Gooi
en Omstreken/WBV Van Erfgooiers en de (voorgenomen) bestelling van insectenhotels.
Wethouder Calis intake de door de raad ontvangen programmabegroting en de to planners bijeenkomst van de
klankbordgroep Financiers.
Wethouder Van Hunnik intake een herhaalde oproep voor deelname aan de Sociale Adviesraad en de stand van taken
met betrekking tot het gebruik van Stints door kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangorganisaties in Laren.

3.

Beantwoording vragen
Er zijn geen vragen ontvangen.

4.

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

5.

Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergaderingen 27 juni en 4 juli 2018
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
Toezegging voorzitter n.a.v. verzoek mevrouw Timmerman: vragen, amendementen en moties zullen op de gemeentelijke
website bij het audiotranscript worden geplaatst.

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
De lijst wordt conform vastgesteld.
Toezegging voorzitter n.a.v. verzoek mevrouw Timmerman: brief nummer 41 onder categorie III wordt meegenomen
naar het presidium.

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
De raad besluit conform voorstel. De voorzitter overhandigt de heer Lemmens namens de raad bloemen.

7.2

Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren
Het amendement van de fracties LL en CDA intake verspringende goothoogten wordt met 7 stemmen voor (LL, CDA, 2
leden LB) en 8 stemmen tegen (VVD, D66, 4 leden LB) verworpen.
Het amendement van de fracties LL en CDA intake het bebouwingspercentage Rosa Spierhuis wordt met 5 stemmen
voar (LL, CDA) en 10 stemmen tegen (LB, VVD, D66) verworpen.
De raad besluit met 10 stemmen voor (LB, WD, D66) en 5 stemmen tegen (LL, CDA) conform het voorstel.

7.3

Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019
De raad besluit conform voorstel.

7.4

Advies Commissariaat voor de Media
De raad besluit conform voorstel.

7.5

Algemene plaatselijke verordening Laren 2018
Het amendement van de fractie van de VVD intake artike12.58 wordt met 2 stemmen voor (VVD) en 13 stemmen tegen
(LB, LL, D66, CDA, 1 lid VVD) verworpen.
De raad besluit conform voorstel.

7.6

Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Laren
De raad besluit conform voorstel.

7.7

Zienswijze resultaatbestemming 2017 OFGV
De raad besluit conform voorstel.

7.8

Initiatiefvoorstel D66 afkoppelen gemeentelijke gebouwen
De raad besluit conform voorstel.

7.9

Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie van de fractie van de VVD intake duurzame energie voor Crailo wordt met 10 stemmen voor (VVD, LB, D66)
en 5 stemmen tegen (LL, CDA) aangenomen. De heer Vos legt een stemverklaring af.
Over de motie van de fracties VVD, LB en LL intake het verzoek aan de Minister van BZK om een grenscorrectie wordt
hoofdelijk gestemd. De leden Van den Berg en Bogaers leggen een stemverklaring af. Voor de motie stemmen de leden
Vos, Van der Zwaan, Bogaers, De Bondt, Faas, Van Goozen, Hurink, De Jong, Klingenberg, Loeff, Snoek en
Timmerman. Tegen de motie stemmen de leden Wegter, Van den Berg en Niekus. De motie wordt met 12 stemmen voor
en 3 stemmen tegen aangenomen.
De motie van het CDA en D66 intake de vergunningverlening van een evenement op de Brink wordt met 2 stemmen
voor (CDA, D66) en 12 stemmen tegen (LB, VVD, LL) verworpen. De heer Wegter legt een stemverklaring af.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2018.

mw. C.J.E. Holtslag
griffier

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter

De vergadering is per agendapunt to beluisteren via https://la~•en.raadsinfo~m~etie.nl/. Het besprokene is terug to
lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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GemeeY
GEWIJZIGD

Uitnodiging

De leden van de gemeenteraad

Laren, 3 september 2018
Geacht raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad van Laren roept de leden van de gemeenteraad op tot het
houden van een openbare vergadering op woensdag 26 september 2018, om 20.00 uur.
De vergadering wordt gehouden in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 in Laren.
De voorlopige agenda treft u hieronder aan.
Met vriendelijke groet,

mw. drs. R. Kruisinga
voorzitter

VOORLOPIGE AGENDA

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen / Voortgang grote projecten
Beantwoording vragen

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergaderingen d.d. 27 juni en 4 juli 2018

6.

Vaststellen lijst ingekomen stukken

7.

Raadsvoorstellen:

7.1

Onderwerp: Herbenoeming lid Rekenkamercommissie (47)
Voorstel:
De heer drs. E.J.M. Lemmens met terugwerkende kracht per 1 september 2018 to herbenoemen
tot lid van de Rekenkamercommissie Laren voor een periode van 4 jaar.

7.2

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren (43)
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren bestaande uit de plantoelichting,
planregels en verbeelding zoals opgenomen in het bestemmingsplan Correctieve herziening
Laren, NL.IMR0.0417.BPCorrherzLaren-Ya01, gew~zigd vast to stellen overeenkomstig
hetgeen is verwoord in dit voorstel en in het bij dit besluit behorende en het daarvan deel
uitmakende vaststellingsrapport;
2. Twee zienswijzen ontvankelijk en gegrond to verklaren door in de planregels aan artikel 1.3
"vigerende bestemmingsplannen "toe to voegen: "Wijzigingsplan Caliskamp 3 met
vaststellingsdatum 27 maart 2018 " en bij het Klooster 34 de bestemming "Bedr~f' to
wijzigen naar "Wonen " behorende bij de woning Klooster 34;
3. De overige zienswijzen ontvankel~k en ongegrond to verklaren;

4. Het college van burgemeester en wethouders to machtigen om de gemeente in al de verdere
procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die Haar aanleiding van het besluit tot
(gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren worden
gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling to vertegenwoordigen.
5. Het college van burgemeester en wethouders to machtigen om de gemeente in al de verdere
procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die Haar aanleiding van het besluit tot
(gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren worden
gevoerd, in recht schriftel~k en mondeling to vertegenwoordigen.
7.3

Onderwerp: Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019 (48)
Voorstel:
Instemmen met het voorstel voor een regionale reactie vanuit de regio Gooi- en i~echtstreek.

7.4

Onderwerp: Advies Commissariaat voor de Media (44)
Voorstel:
Een positief advies uit to brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de
Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan de in
artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt gegeven dat
cue programmering van de lokale omroep is gericht op meerdere gemeenten en dat de
gezamenl~ke bekostig-ing door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht.

7.5

Onderwerp: Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 (46)
Voarstel:
De Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 in to trekken, onder gelijkt~dige vaststelling
van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018.

7.6

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Laren (45)
Voorstel:
1. Kennis to nemen van de eerste begrotingsw~ziging 2018 BEL Combinatie en hierop geen
ziensw~ze in to dienen;
2. De verhoging van de gemeentel~ke b~drage in exploitatie van €502.889 to dekken uit de
volgende posten:
a. Reeds begrote stelpost `versterking BEL' ad. €150.000;
b. Reeds begroot maatwerk ad. €114.836;
c. Meeropbrengsten meicirculaire gemeentefonds algemene uitkering ad. €238.053.
3. De afname van de DVO-uren aan Riolering (inclusief 75% aan straatreiniging) ad. € 37.744
toe to kennen aan de reserve Riolering;
4. De afname van de DVO-uren aan Afvalstoffenheffing ad. €25.301 toe to kennen aan de
reserve afval;
S. De l0e begrotingswijziging 2018 Laren — DVO 2018 vast to stellen.

7.7

Onderwerp: Zienswijze resultaatbestemming 2017 OFGV (49)
Voorstel:
Geen zienswijze indienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2017 van de OFGV.

7.8

Onderwerp: Initiatiefvoorstel D66 afkoppelen gemeentelijke gebouwen (50)
Voorstel:
Alle gemeentelijke gebouwen afkoppelen van het gemeentelijk rioolstelsel, bij vooYkeur
voor eind 2018.
Sluiting

Stukkeu ter image
De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen voor de raadsleden ter image op de griffie in het raadhuis en staan
in ibabs. Voor overige belangstellenden zijn de agenda en de daarbij behorende voorstellen in to zien via de site:
www.laren.nl.
Mededeling i.h.k.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De raadsvergadering is openbaar en wordt 'live' gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens
voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Liberaal

Laren
AMENDEMENT

De gemeenteraad van Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 26 september 2018;
bij agendapunt 7.2, Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren;
gelet op artike128 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
overwegende,
• dat Laren een aantal beschermde Rijks- en Gemeentelijke monumenten kent;
• dat Laren daarnaast een groot aantal karakteristieke en beeldbepalende panden kent waarvan de
karakteristieke en beeldbepalende waarden niet worden beschermd door wet- en regelgeving;
• dat nok- en goothoogten nu juist mast- en richtinggevend zijn voor de karakteristiek van ons dorp
• dat er een grote mate van differentiatie aan nok/bouwhoogten in ons dorp bestaat, die
cultuurhistorisch is bepaald;
• dat deze differentiatie ook het karakter van de buurten en ons dorp bepalen;
• dat alle bestemmingsplannen in Laren conserverend zijn bestemd, met zorgvuldig behoud van deze
differentiatie aan herkenbare bouwstijlen van architecten c.q. tijdsbeelden;
• dat dit Laren uniek maakt;
• dat wij deze differentiatie graag willen behouden;
• dat de voorgestelde planregel 14.1 to generiek is, omdat deze geldt voor alle bestemmingsplannen
rond het centrum waar reeds verschillende nok-en goothoogtes gelden;
• dat bezien het huidige investeringsklimaat (men koopt steeds vaker een perceel t.b.v. nieuwbouw
en geen woonhuis op een kavel om uit to breiden) de grenzen van de bouwmogelijkheden verder
worden opgerekt;
• dat criteria op basis waarvan het college zou moeten meewerken aan de afwijkingsbevoegdheid
niet zijn ontwikkeld noch vastgesteld;
• dat wanneer het college bereid is mee to werken, er voor de commissie welstand nauwelijks
handvatten zijn om verdere schaalvergroting gemotiveerd to voorkomen;
• dat volgens artikel 14.1 in beginsel alle lage kappen die typerend zijn voor Laren, voor 1/3 dee13
meter de lucht in mogen gaan over meerdere zijden;
• dat met deze planregel bijvoorbeeld alle boerderijen die niet als monument zijn aangewezen,
kunnen worden opgehoogd;
• dat dit ook geldt voor andere (waardevolle) panden op vrije kavels, die juist zorgen voor een divers
straatbeeld;
• dat de stedenbouwkundige inpasbaarheid en de term passend in het straatbeeld nauwelijks
objectiveerbaar zijn;
• dat daarbij opgeteld moet worden dat met een afwijkingsbevoegdheid ook al een meter hoger
gebouwd mag worden;
• dat ook niet beschermde panden hiermee eerder gesloopt dan aangepast zullen gaan worden;
• dat downscalen naar een lagere goothoogte, wat de charme van het aanzicht van Laren zo
kenmerkt, juist niet door aanvragers wordt toegepast omdat men zo veel mogelijk volume wenst
toe to voegen;
voorts overwegende,
• dat wij van mening zijn dat de verspringende goothoogten van bestaande gebouwen bij verbouw of
nieuwbouw moeten kunnen worden voortgezet, juist vanwege die diversiteit aan bebouwing;

•
~
•
•

dat wij artikel 14.1 willen wijzigen, in die zin, dat deze snort bebouwing kan blijven bestaan,
zonder negatieve bijeffecten;
dat wij van mening zijn dat deze afwijkingsbevoegdheid niet thuis hoort in een correctieve
herziening, maar nieuw beleid betreft;
dat dit derhalve thuis hoort bij de vaststelling van een bestemmingsplan c.q. in combinatie met de
welstandnota;
dat wij niettemin bereid zijn tot wijziging van artikel 14.1, zodat verspringende goothoogten
mogelijk blijven, zonder de overige architectuur/beeldkwaliteit van Laren met deze bevoegdheid in
gevaar to brengen;

BESLUIT:

Bij artikel 14.1, Afwijken ten behoeve van verspringende goothoogten, sub a t/mete vervangen door:
er op het moment van aanvraag van de vergunning reeds een verspringende goothoogte aanwezig
is;
b. deze bestaande verspringing bij verbouw/nieuwbouw mag worden gecontinueerd.

a.

Fractie Liberaal Laren,
Jacqueline Timmerman

Fractie CDA Laren,
Erwin van den Berg

Liberaal

Laren
AMEIVDEMENT

De gemeenteraad van Laren bijeen in zijn openbare raadsvergadering op 26 September 2018;
bij agendapunt 7.2 Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren;
gelet op artikel 28 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad;
overwegende,
• dat in 2013 het bestemmingspan Laren West door de gemeenteraad van Laren is
geaccordeerd;
• dat in het raadsvoorstel na ingediende zienswijzen een maximale invulling van 25%van
het bouwvlak wordt genoemd t.a.v. een nieuw Rosa Spierhuis en een extra verdieping;
• dat dit to bebouwen percentage overeenkomt met de eerdere plannen van Meccano,
ingetekend op de verbeelding;
• dat vervolgens een ander plan werd gemaakt, afwijkend van het bestemmingsplan en de
met de gemeenteraad vastgelegde afspraken;
• dat de gemeenteraad hierover niet is geinformeerd;
• dat de fracties van D66 en LL vervolgens (bij toeval) constateerden dat op ruimtelijke
plannen.nl een bebouwingspercentage van 40% stond vermeld, in plaats van de 25%die
door de gemeenteraad was goedgekeurd;
• dat wij in 2016 via schriftelijke vragen hierover opheldering hebben gevraagd;
• dat wij van mening zijn dat het college de geconstateerde fout direct had moeten
herstellen, hetgeen tot op heden niet is gebeurd;
• dat in afwijking van het bestemmingsplan Laren West in 2017 een vergunning is
afgegeven voor het kappen van 300 bomen en een geheel nieuw en veel groter bouwplan
met een, naar zeggen, bouwoppervlak van 28.4%, dit terwijl diverse fracties van de raad
vele schriftelijke vragen hierover hebben gesteld;
• dat de vergunningverlening niet is voorafgegaan door een nieuw verkeersplan;
• dat de vergunning derhalve niet had mogen worden afgegeven;
• dat Haar onze mening met de afgifte van deze vergunning de rechtszekerheid van de
burger en de betrouwbaarheid vas het openbaar bestuur in het geding is gebracht;
• dat de raad nu in een correctieve herziening wordt gevraagd de vergunde 28,4% zonder dat het plan op de verbeelding is ingetekend - vanavond to accorderen en
daarmee to legaliseren;
• dat dit uit het oogpunt van een betrouwbare overhead voor ons volstrekt onacceptabel
wordt geacht;
BESLUIT:
Op de verbeelding van het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren en voorts in alle
teksten, het bebouwingspercentage van 28.4% terug to brengen Haar de bij de vaststelling van
het bestemmingsplan Laren West door de gemeenteraad geaccordeerde 25%.

Fractie Liberaal Laren,
Jacqueline Timmerman
Fractie CDA Laren,
Erwin van den Berg

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Laren bijeen in zijn openbare raadsvergadering op 26 September
2018;
bij agendapunt 7.5, Algemene plaatselijke verordening Laren 2018;
gelet op artike128 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad;
overwegende,
dat de WD en vele inwoners met de WD zich ergeren aan de hondenpoep op stoepen
en grasvelden in Laren waar de mensen lopen;
dat wij van mening zijn dat eigenaren of houders van honden verantwoordelijk zijn voor
de uitwerpselen van hun dieren;
dat het derhalve gewenst is dat eigenaren of houders van honden gebruik maken van
hondenpoepzakjes;
dat wij het gebruik van hondenpoepzakjes daarom willen opnemen in de APV van
Laren;
BESLUIT:

Aan de APV in artike12.58, Verontreinigingdoor honden, punt 4 toe to voegen,
inhoudende:
"4. De eigenaar of houder van de bond dient op verzoek een hondenpoepzakjeto kunnen
tonen; het niet kunnen tonen daarvan wordt aangemerkt als overtreding."

Fractie WD Laren
Desiree Niekus

MOTIE
vreemd aan cle orde van de dag

Betreft: Duurzame energie voor Crailo

De gemeenteraad van Laren in vergadering bijeen op 26 September 2018;
gelet op artike129 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren;
overwegende,
- dat we voor een gote opgave staan waar het gaat om de aanstaande energietransitie;
- dat er binnen de gemeente op dit moment geen grootschalige alternatieven voor gas zijn of
worden onderzocht die echt zoden aan de dijk zetten;
- dat Laren grote ambities heeft waar het gaat om aardgasloze wijken en CO2-reductie;
- dat het de ambitie is dat Crailo een 'energiepositieve' wijk wordt;
voorts overwegende,
- dat het onze fractie zinvol lijkt om ook grootschalige, structurele oplossingen to zoeken,
waarbij gebruikt gemaakt kan worden van bestaande infrastructuur, in plaats van
kleinschalige versnipperde initiatieven;
- dat de gemeente naar onze opvatting hierin een rol moet spelen;
dat het mogelijk is dat er aanbieders in de markt zijn die oplossingen kunnen bieden zonder
dat de gemeente daarbij een financieel risico loopt;
verzoekt het college:

Te onderzoeken of geothermie toegepast zou kunnen worden bij de ontwikkeling van het
Crailo gebied.
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie VVD Laren,
Hans Faas

Toelichting: Er zijn nieuwe methodes voor Geothermie; technieken waarmee het mogelijk is om met grotere
trefzekerheid to zoeken Haar aardwarmte, en technieken om deze om to zetten in warmte en/of e(ektriciteit met
minimale verstoring in de bodem. Dit zou er in theorie toe kunnen Leiden dat een geothermische installatie, bij
Crailo ondergebracht naast de wok zelf, ook meer wijken van e(ektriciteit en/of warmte zou kunnen voorzien. Het
klinkt veelbe(ovend en derhalve lijkt het een goed idee deze moge(~kheid to onderzoeken bij het ontwikke(en van
de p(annen voor Crailo, to meer omdat dat in lijn is met de ambities.
- https://geothermie.nl/images/Onderzoeken-enragporten/01 08 16 Reductie kosten en impact/20171004 Single hole versie final.pdf
- https://www.rilksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/aardwarmte
- https://www.rilksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2418/02/08/kamerbrief-over-geothermie

I~REr1~S~BEgOUD

Liberaal

Laren

MOTIE
vreemd aan de orde van de dag

Betreft: verzoek aan Minister BZK om grenscorrectie
De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 26 September 2018;
gelet op artike129 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren;
Overwegende:
• dat de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren meer dan tien jaar geleden de
afzonderlijke ambtelijke organisaties hebben samengevoegd tot een
geintegreerd gemeenschappelijke organisatie: de BEL Combinatie;
• dat deze organisatie bij een eventuele herindeling met de gemeente Huizen en
zonder Eemnes zal worden ontbonden;
• dat dit reeds nu nadelige gevolgen heeft voor de door de drie gemeenten in gang
gezette versterking van de organisatie;
• dat de provincie Noord-Holland voornemens is Huizen, Blaricum en Laren
samen to voegen tot een nieuwe gemeente en Eemnes daarvan geen deel zal
uitmaken;
• dat de drie samen to voegen, bestuurskrachtige gemeenten alle drie hebben
aangegeven tegen dit provinciale herindelingsplanto zijn en hiertegen in verzet
zijn gekomen;
• dat het voornemen van de provincie Noord-Holland slechts berust op de
veronderstelling dat door samenvoeging het bestuur van de regio Gooi en
Vechtstreek versterkt zal worden, maar niet om reden van onvoldoende
bestuurskracht van de drie gemeenten, noch hun financiele positie, noch op een
onvoldoende dienstverlening.
Voorts overwegende:
dat de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland ooit in een ver
verleden is gelegd tussen Eemnes enerzijds en Laren en Blaricum anderzijds;
dat voor een verdere versterking van de gezamenlijke ambtelijke organisatie en
de versterking van de bestuurlijke samenwerking tussen de drie BEL-gemeenten
deze provinciegrens een handicap vormt;
dat bestaande gemeenschappelijke regelingen in beginsel niet door een wijziging
van de provinciegrens zullen worden aangetast.
Spreekt uit:
• dat de provinciegrens zodanig dient to worden gewijzigd dat de gemeenten
Blaricum en Laren deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht;
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verzoekt het college:
Er bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aan to dringen en
formeel to verzoeken de provinciegrens to wijzigen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie WD Laren, Johan de Bondt

Fractie Larens Behoud, Wim van der Zwaan

Fractie Liberaal Laren, Jacqueline Timmerman
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MOTIE
vreemd aan de orde van de dag

Betreft: vergunningverlening evenement op de Brink
De gemeenteraad van Laren in vergadering bijeen op 26 September 2018;
gelet op artikel 29 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Laren;
constateert dat:
Op 1September 2018 een evenement onder de titel "Concert SONNY'S INC. LIVE IN LAREN" heeft
plaatsgevonden op de (onverharde) Brink;
voor genoemd evenement door het college op 22 augustus 2018 een APV-vergunning is verleend (Hummer
180782) Haar aanleiding van de aanvraag dienaangaande, ingediend op 27 juli 2018;
stelt vast dat:
De raad als zodanig niet werd betrokken bij het tot stand komen van genoemde vergunning, terwijl die
vergunning afwijkt van het door de raad in 2017 vastgestelde gemeentelijk evenementenbeleid;
constateert dat:
Het college dienaangaande in de memo aan de gemeenteraad d.d. 7 September 2018 stelt dat: "... in de
stukken geheel ten onrechte de indruk is gewekt dat over de to verlenen vergunning is gesproken met de
gemeenteraad. Wij betreuren dan ook ten zeerste dat die indruk is gewekt. Dat had niet mogen gebeuren ....";
stelt vast dat:
Voorgaande bewering niet met de werkelijkheid overeenstemt in zover het niet slechts "de indruk" betreft,
maar het feitelijk gaat om een formele expliciete mededeling van het college in de context van de publicatie
van het betrokken besluit t.w. : ".... werd het verzoek om het evenement to houden .... besproken met het
college en gemeenteraad. Zij staan positief tegenover het eenmalig toestaan van het concert op deze locatie
....' ;
constateert dat:
De aanvraag - zonder vereist Stempel en paraaf - voor genoemde vergunning werd ingediend op 27 juli 2018;
stelt vast dat:
Genoemde datum niet strookt met de volgens de regelgeving vereiste minimale termijn van 12 weken
voorafgaand aan de datum voor het beoogde evenement. In genoemde memo geeft het college als verklaring
".... deze onverwachte en ook nieuwe situatie was voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het concert ...
desalniettemin aanleiding om een aanvraag in to dienen .... Een aanvraag die daardoor pas ongebruikelijk laat
.... kon worden ingediend...".
Genoemde aanvraag werd ingediend respectievelijk ondertekend door de heer R. van Uden respectievelijk
mevrouw A.Bosma, terwijl de vergunning feitelijk werd verleend aan "LEKKER GOOIS B.V." Als gevolg hiervan
ontstaat onduidelijkheid waar het de verantwoordelijkheid betreft omtrent de in de vergunning genoemde
eisen en voorwaarden. Dat geldt in het bijzonder m.b.t. de uitvoering van het zogenoemde "veiligheidsplan"
waar als verantwoordelijke "LEKKER GOOIS SOCIETY CLUB" wordt genoemd, een instantie die niet
geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;

constateert dat:
Blijkens voornoemde memo van het college "twijfels had of er voldoende objectieve argumenten waren om, in
afwijking van het vastgestelde beleid t.a.v. evenementen op de Brink, toch nog een keer dit concert op die
locatie toe to staan ...". In dezelfde memo geeft het college als motief voor haar handelwijze : ".... de
organisatoren van het concert in een vergevorderd stadium van voorbereiding waren. Maar bovenal dat zij
geheel buiten hun schuld in deze voor hen ongewenste situatie waren gekomen. Men was'bovendien de
nodige verplichtingen aangegaan voor het realiseren van het concert ...";
stelt vast dat:
Genoemde argumentatie - in essentie terug to voeren op regulier bedrijfsrisico - onvoldoende grond biedt om
afwijking van het wettelijk vastgelegd beleidskader to rechtvaardigen;
constateert dat:
Het college Naar besluit motiveert met verwijzing Haar artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht, t.w. "..
Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de
beleidsregel to dienen doelen ...";
stelt vast dat:
Onvoldoende duidelijk is Welke "bijzondere omstandigheden" het betreft, waardoor de gevolgen van
handhaving van het beleid en dus een optreden van "SONNY'S INC LIVE in LAREN" op Plein 1945 in plaats van
op de Brink, onevenredig zouden zijn in verhouding tot de met de beleidsregel to dienen doelen. Precedenten
bewijzen het tegendeel. Immers, bijvoorbeeld nog in 2012 vond dergelijk concert op Plein 1945 plaats en werd
het evenement nadien door organisatoren een groot succes genoemd: ca. 5.000- 6.000 (niet - betalende)
bezoekers. Daarom biedt het motief vervat in de aanvraag van de vergunning en genoemd door het college
t. w. ".... omdat de locatie de Brink romantischer is en een aantrekkelijker decor biedt ..." onvoldoende
grondslag voor toepassing van genoemd artikel 4.84 Awb;
concludeert op grond van het bovenstaande dat:
De beschreven handelwijze van het college de toets der kritiek geenszins kan doorstaan, omdat:
1. als gevolg van die handelwijze -evident in strijd met het dualisme -het gezag en de reputatie van het
hoogste democratisch orgaan der gemeente, t.w. de raad, ernstig zijn geschaad;
2. geldende procedures in samenhang met de vergunningsverlening niet zijn gerespecteerd, met alle gevolgen
van dien met het nog op het mogelijk scheppen van precedenten en daarmee verbonden veiligheidsrisico's;
3. ten onrechte een beroep werd gedaan op artikel 4.84 van de Awb om afwijking van de bestaande
regelgeving to rechtvaardigen;
DIENTENGEVOLGE:
De raad zijn afkeuring uitspreekt over de beschreven handelwijze van het college ten aanzien van de
vergunningverlening voor het evenement op de Brink.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA Laren,
Erwin van den Berg
Fractie D66,
Nico Wegter
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