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

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:
Cie. griffier

de heer G. Westenburg en de heer B.C. de Nie (VVD), de heer P.A. Belinfante
en mevrouw I.H. Hentenaar (plv.) (Larens Behoud), de heer A. Visser (plv.)
(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.P.P.A. Bogaers (PvdA), mevrouw
E. van Dorst-Brakel (D66).
de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud)
mevrouw J. Timmerman-Hamers en de heer D.J. Sakkers (liberaal Laren), de
heer N.G.M. Wegter(D66)
Burgemeester E.J. Roest, wethouder E.J. de Jong (VVD) en wethouder J.W.
van der Zwaan (Larens Behoud)
de heer B. Gangelhof (Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling), de heer B.
Heerschop (medewerker Team Ruimte)
mevrouw drs. W. I. Bouwhuis

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

•

•
•

•

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat vanavond fotograaf mevrouw M.
van Hest foto’s zal nemen tijdens de commissievergadering.
Bij de vaststelling van de lijst adviezen en conclusies van 19 februari vraagt mevrouw
Brakel, naar aanleiding van, pagina 2, waar men een vraag moet stellen over het
Dierenasiel Crailo, als dit onderwerp niet wordt behandeld in de commissie of de raad.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat op dit moment gemaakte afspraken tussen het
Dierenasiel Crailo en de gemeente op een rij worden gezet. Daarna zal een mededeling
worden gedaan aan raad en commissie. Naar aanleiding daarvan kunnen raads- en
commissieleden vragen stellen.
De heer Van den Brink vraagt het college om een categorie ‘trage projecten’ toe te
voegen bij het agendapunt mededelingen. In het bijzonder ten aanzien van de
voortgang van Maggy Lekeux.
Wethouder Van der Zwaan zegt toe dat hij hier in de raadsvergadering op terug komt.
De lijst van adviezen en conclusies van 19 februari 2013 wordt conform vastgesteld.
Wethouder De Jong deelt mee dat het opknappen van het buitenterrein rondom het
Raadhuis 1,5 week is vertraagd vanwege de vorst. De opleverdatum is nu 10 april.
Wethouder De Jong antwoordt op een vraag van mevrouw Brakel dat vanaf 1 april
2013, als de huurders starten met betalen, het Raadhuis zoveel als mogelijk
toegankelijk zal zijn voor rolstoelgebruikers.
Bij het agendapunt ‘Memo Stuurgroep BEL-zwembad 20130226’ heeft zich inspreker
de heer A. Hermsen gemeld. Als secretaris van Stichting Binnensportaccommodaties
Laren (SBL) licht hij de plannen toe van SBL ten aanzien van een nieuw zwembad.
Zijn bijdrage is gehecht aan deze lijst van adviezen. De tweede inspreker is de heer
R.J. de Ruiter, eigenaar van facebookpagina ‘Zwembad De Biezem’. Hij roept de
commissie op constructief om te gaan met de voorstellen van SBL.
De commissieleden staan niet negatief tegenover de plannen van SBL en verwijzen
naar de motie die in de raadsvergadering van 27 maart 2013 raadsbreed ingediend gaat
worden. In deze motie wordt de Stuurgroep BEL-zwembad opgeroepen overleg te
openen met SBL.

•

•

•

•

•

Bij het raadsvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen project Reconstructie N525’
wordt ingesproken door de heer F. Spekking, voorzitter bewonersvereniging Nun
Caut. Hij stelt een aantal procedurele vragen over o.a. de gevoerde mediation en zijn
WOB verzoek. Hij concludeert dat de burgerbelangen niet zijn meegenomen in dit
raadsvoorstel. De tweede inspreker is de heer Van Wijngaarden, die zich als burger
buitenspel gezet voelt in het voorliggende raadsvoorstel. Tenslotte is er een
schriftelijke bijdrage van de heer F.W. Brouwer. Deze bijdrage is rondgemaild,
uitgedeeld aan de commissieleden en tevens gehecht aan dit verslag.
De commissie adviseert verdeeld over het raadsvoorstel ‘Verklaring van geen
bedenkingen project Reconstructie N525’. Het CDA, Liberaal Laren en D66
adviseren het raadsvoorstel niet te behandelen zolang de gevraagde documenten van
het WOB verzoek van de heer Spekking niet openbaar zijn. De PvdA constateert dat
rondom dit raadsvoorstel een behoorlijk bestuurlijke puinhoop is ontstaan met name
door toedoen van de provincie. PvdA wil eigenlijk alleen besluiten over de
aanpassingen N525 in het IBP zoals dat in 2006 is voorgesteld en daarnaast vraagt zij
het College onderzoek te doen naar eenvoudige geluidswerende voorzieningen voor
bewoners.
De VVD en Larens Behoud adviseren dit raadsvoorstel wel te behandelen in de
raadsvergadering van 27 maart aanstaande.
De heer Westenburg stelt voor om naar aanleiding van dit raadsbesluit een motie in te
dienen bij de raadsvergadering van 27 maart. In deze motie krijgt het college een
bemiddelende rol toebedeeld tussen Rijkswaterstaat (RWS) en de Provincie Noord
Holland inzake de te plaatsen en resp. de te verwijderen geluidsschermen langs de
A1/N525.
Wethouder De Jong ziet mogelijkheden om extra bestrating aan te leggen bij het
tunneltje vanuit Laren naar de N525.
De heer M. Rutgers, inspreker namens de Stichting Eemnesserweg, spreekt bij het
raadsvoorstel Herinrichting Blaricummertollaan, de voorkeur uit voor de Nul+ variant.
Inspreker de heer B. van Walsteijn pleit voor de ‘bolle variant’ van het wegdek.
De commissie adviseert het raadsvoorstel Herinrichting Blaricummertollaan door te
leiden naar de raadsvergadering van 27 maart 2013. De commissie adviseert om het
besluit van de gemeenteraad van Blaricum te volgen inzake het ‘holle’ of ‘bolle’
wegdek van voornoemde laan. De heer Druncks heeft vragen over de noodzaak van
het ingetekende voetpad.
De commissie adviseert het raadsvoorstel Bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags
ZOAB op de rijksweg A27’ door te leiden naar de raadsvergadering van 27 maart
2013. Omdat de commissieleden nu nog geen overzicht hebben van de totale kosten en
de werkelijke geluidsreductie van dit project, vraagt men zich af of er niet beter
gewacht kan worden tot 2018 – 2020, als Rijkswaterstaat waarschijnlijk zelf een laag
ZOAB gaat aanbrengen op de A27. Burgemeester Roest benadrukt dat deze
bestuursopdracht een investering is in maatschappelijk nut.
In de Rondvraag:
- De heer Bogaers constateert dat lantaarnpalen en verkeersborden in Laren
ernstig vervuild zijn. Hij vraagt of deze beter schoongehouden kunnen worden.
Daarnaast heeft hij kuilen in het wegdek van de Slangenlaanweg
geconstateerd.
- De heer Van den Brink constateert dat als gevolg van herbestrating van de
Kerklaan nu een lantaarnpaal midden op de stoep staat.
- De heer Belinfante informeert naar het parkeerbeleid van geparkeerde auto’s
bij de hockeyclub en het toezicht hierop door BOA’s in het weekend.

-

Mevrouw Hentenaar informeert naar de aanbesteding van het fietstunneltje bij
restaurant La Place.
- Mevrouw Van Dorst informeert of klachten bij het BEL meldpunt worden
gemonitord.
- De heer Visser informeert of het College bekend is met de informatie dat het
Dierenasiel Amersfoort zijn financiële zaken niet op orde zou hebben.
Misschien dat besluitvorming over het Dierenasiel Crailo hierdoor
teruggedraaid moet worden.
- De heer Druncks informeert naar de stand van zaken omtrent het terrein van de
voormalige boerderij ‘Oud Laren’ aan de Naarderstraat. Dit is nu een kale
plek, waar men in toenemende mate zijn auto parkeert.
- Wethouder De Jong zegt toe het schoonhouden van verkeersborden bij de
afdeling Aanleg en Beheer onder de aandacht te brengen, evenals het herstel
van de situatie van de Slangenweg. Hij zal zelf gaan kijken op de Kerklaan
naar de lantaarnpaal.
- Wethouder De Jong geeft aan dat er overleg is met de Manege inzake de
fietstunnel.
- Wethouder De Jong zegt toe de stand van zaken omtrent het terrein ‘Oud
Laren’ uit te zoeken.
- Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat het Dierenasiel Crailo per hond en kat
duurder is dan het dierenasiel Amersfoort en dat het Dierenasiel Crailo ook een
bijdrage in zijn nieuwbouw verwacht, als de gemeente Laren weer gebruik zou
gaan maken van zijn diensten. Er komt een overzicht van deze twee centra naar
de commissie.
- Burgemeester Roest vult aan dat op zondag minder toezicht is door BOA’s.
Als het toezicht intensiveert zullen er meer bekeuringen uitgeschreven worden.
Daarnaast geeft hij aan dat er een driemaandelijkse monitor is van het BEL
meldpunt met alle aangemelde klachten. Op aanvraag is deze monitor ter
inzage beschikbaar voor commissieleden en raadsleden. Vanwege privacy
gevoelige informatie in deze monitor kan dit document niet worden
rondgemaild.
Eindtijd: 23.20 uur
Vastgesteld in de vergadering van 16 april 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 20/03/13

