Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 24 maart 2021
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:

Commissiegriffier:

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
CDA – Carel van Hest
D66 – Yvonne Berghorst
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder LB)
Mevr. Karin Loman, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, en
de heer Asch van Wijck, initiatiefnemer, bij agendapunt 6.1
Dhr. Klaas Jan Mauritz, Strategisch Adviseur Duurzaamheid BEL Combinatie, bij agendapunt 7.1
Mevr. Rena Heilema, Strategisch Beleidsmedewerker Groen BEL Combinatie, bij agendapunt 7.2
Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ en de
vergaderorde van de vergadering. Tevens wordt er medegedeeld dat, in verband met beperkte aanwezigheid van
ambtelijke ondersteuning, het kan voorkomen dat niet elke vraag wordt beantwoord.
De heer Van Hest en mevrouw Berghorst zijn verhinderd . De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

3. Mededelingen
Wethouder Stam inzake start Centrumplan in samenwerking met Bijzonder Laren, plan van aanpak
vervreemding Raadhuis en beheers/onderhoudsplan Brink is gereed.
Toezegging wethouder Stam: de raad wordt binnenkort via een raadsinformatiebrief over het
beheers/onderhoudsplan geïnformeerd.
Wethouder Calis inzake suggestie oplossing waterberging Brink.

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake raadsinformatiebrief woonakkoord tussen woningcoöperaties, gemeenten en Provincie
Noord-Holland, oplossing knoop A1 tussen Crailo en Tergooi ziekenhuis (1e gesprek met de Provincie is
gevoerd).
Wethouder Calis inzake afronding onderhandeling vijf Gooise gemeenten over uittreding Amsterdam uit het GNR.

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

6. Commissievoorstellen
6.1 Vooroverlegplan Landgoed Larenberg
De heer Asch van Wijck heeft een korte toelichting gegeven en de vragen die door de leden worden gesteld
beantwoord.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
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7. Raadsvoorstellen
7.1 Kaders Transitievisie Warmte
Voorstel:
In te stemmen met de Bestuurlijke kadernotitie Transitievisie Warmte (TVW):
- De gemeente Laren een afwachtende houding aanneemt met betrekking tot de start van een
Wijkuitvoeringsplan.
- De gemeente Laren wijken/buurten/dorpen prioriteert op basis van 10 criteria waarbij het criterium
‘eindgebruikerskosten’ de hoogste weging krijgt.
- De gemeente Laren een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering brengt, wanneer er onder de eindgebruikers een
breed draagvlak is.
- In de gemeente Laren het gasnet behouden blijft tot het voor iedere eindgebruiker haalbaar en betaalbaar is
om van het aardgas af te stappen.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.
7.2 Bestuursopdracht Groenplan Laren
Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.
Toezegging wethouder Stam: het aantrekken van een dorpse/minder stedelijke adviseur.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.

7.3 Aanpak onderhoud appartementen boven brandweerkazerne
Voorstel:
1. In te stemmen met de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud aan de binnenzijde van de vier
appartementen boven de brandweerkazerne;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van €100.000,- voor de uitvoering van het noodzakelijk onderhoud;
3. In te stemmen met bijgaande 4 e begrotingswijziging 2021;
4. Met ingang van 2022 de kapitaallasten opnemen in de begroting.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
31 maart 2021.

8. Rondvraag
De heer Loeff inzake beleid laadpalen MRA
Toezegging wethouder Stam: er wordt een korte notitie opgesteld en aan de raad toegestuurd.

9. Sluiting
22:59 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 21 april 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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