Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 22 september 2021
Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Diederik Sakkers
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
D66 – Andreas Grunwald
Groen Laren – Bart Vos
CDA – Carel van Hest
Afwezig:
D66 – Nico Wegter en Yvonne Berghorst
Voorzitter (plv.):
Erwin van den Berg (CDA)
B&W:
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder LB)
Overig:
Roël Lugard, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1 en 7.1
Karin Loman, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.2
Commissiegriffier: Antoinette Kroon
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
De voorzitter, de heer Wegter, is verhinderd en wordt vervangen door plaatsvervangend voorzitter
de heer Van den Berg.
Mevrouw Berghorst is verhinderd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

3. Mededelingen
Wethouder Stam inzake start verkeersactie 30 km, raadsinformatiebrief situatie Erfgooierswoningen, nieuwe
stuurgroep N525 opgestart (onderwerpen o.a. stekken tunnel, voetgangersoversteek, lawaai/snelheid, ecoduct),
start reconstructies; problemen in de bouw, Golden River; archeologisch onderzoek en terugblik bijeenkomst
HOV.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen.

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

6. Commissievoorstellen
6.1 Bestemmingsplan Centrum Laren 2018, herziening 2021
Spreker(s):
- de heer G. Bogaers, inwoner
- de heer G. Vos, inwoner
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken en adviseert het commissievoorstel te herzien en
opnieuw te agenderen.
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6.2 Ontwerpbestemmingsplan en BKP Rabobank
Spreker(s):
- de heer B. Oomkens, omwonende
- de heer K. Lagerweij, omwonende en lid klankbordgroep
- mevrouw A. Koet-Van Woudenberg, omwonende
- mevrouw G. van Wieringen en de heer. M. van Aken, omwonenden
- de heer C. Schreve, omwonende
Mededeling wethouder Stam: foutieve cijfers m.b.t. oppervlakte etc. worden waar nodig aangepast.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken en het vervolg van de procedure is door de ambtenaar en
wethouder uitgelegd.

7. Raadsvoorstellen
7.1 Vaststelling bestemmingsplan Harmen Vosweg en BKP
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg, met identificatienummer NL.IMRO.0417.BPHV-Va01
vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op
grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling te
vertegenwoordigen
Toezegging wethouder Stam: m.b.t. de houtwal wordt er met de buurt bekeken wat er gedaan kan worden aan de
border beheerplan, B&B wordt uit het plan gehaald, op de vraag over de hoeveelheid verstening wordt
teruggekomen en met Woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken wordt afgesproken om de hoogte van de
heggen in de huurovereenkomst mee te nemen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
29 september 2021.

7.2 Samenwerkingsafspraken MRA
Voorstel:
De voorliggende concept zienswijze op de concept samenwerkingsafspraken MRA vast te stellen.
Spreker:
- de heer G. Bogaers, inwoner
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van
29 september 2021

8. Rondvraag
-

de heer Vos inzake staand vergaderen
mevrouw Timmerman inzake gevolg grondboringen

9. Sluiting
23:31 uur

Vastgesteld in de commissievergadering van 12 oktober 2021.

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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