Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 21
mei 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 de heer P.A.M. Calis (Larens Behoud), mevrouw J. Timmerman-Hamers
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.P.P.A.
Bogaers (PvdA)
de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud)
de heer N. Wegter en mevrouw E. van Dorst-Brakel (D66).
wethouder E.J. de Jong (VVD) en wethouder J.W. van der Zwaan (Larens
Behoud) en burgemeester E.J. Roest
Dhr. J.F.A. van der Wardt van Van der Wardt Bouwgroep en de heer G.
Eekel van Eekel Architect en Bureau , mevrouw H. Rietdijk-Vellinga
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en de heer J.T. van Kooten,
medewerker Milieu.
mevrouw drs. W. I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 21 mei 2013 de volgende zaken
behandeld:
• De voorzitter opent de vergadering.
• De commissie stelt de Lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 16 april
2013 ongewijzigd vast.
• Bij de mededelingen deelt burgemeester Roest mee dat de medische ingreep bij de
echtgenoot van de gemeentesecretaris goed is verlopen. Ook meldt de heer Roest dat
raadslid L.J.M. Janssen herstelt van een operatie en namens de raad een bloemetje
heeft ontvangen. Tenslotte meldt de heer Roest dat de stuurgroep N525 een plan van
aanpak maakt voor het vervolgtraject. Zodra dit plan beschikbaar is zegt hij toe dit aan
de raad te sturen.
• Wethouder De Jong deelt mee dat de betrokken partijen bij de mediation van de N525
toestemming hebben gegeven om het mediation contract vrij te geven. Hij zegt toe dit
aan de commissie en raad toe te sturen. Daarnaast merkt de heer De Jong op dat de
voortuin van het gemeentehuis zijn aandacht heeft met betrekking tot het op orde
brengen van deze tuin.
Wethouder Van der Zwaan meldt voorafgaand aan de presentatie over het
crematorium onder andere, dat de Provinciale Staten hebben besloten dat het gebied
Crailo geen bestemming meer heeft voor een crematorium. In september verschijnt
een ambitiedocument over Crailo van de Provinciale Staten Noord Holland. De heer
van der Zwaan zegt toe het toe te sturen aan raad en commissie als dit document
beschikbaar is.
• De heer J.F.A. van der Wardt van Bouwgroep Van der Wardt en de heer G. Eekel van
Eekel Architect & Bureau geven een presentatie inzake mogelijke vestiging van een
crematorium in Laren. De presentatie is aangehecht. Het betreft een middelgroot
crematorium op een locatie aan de Doctor Albert Schweitzerweg, ook bekend als de
Molshoop. Burgemeester Roest benadrukt dat de commissie geen verwachtingen moet
hebben van dit initiatief. Wel zal het college collegiaal overleg hebben met Hilversum
en Bussum over dit initiatief. De uitkomsten van dit overleg zullen worden
teruggekoppeld aan de raad.

• Raadsvoorstel Milieubeleidsplan 2013-2016 en Milieuprogramma 2013: De
commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel Milieubeleidsplan 2013-2016 en
Milieuprogramma 2013 te behandelen in zijn vergadering van 29 mei 2013.
De heren Westenburg en Sakkers stellen naar aanleiding van het milieubeleidsplan
vragen over het meten van fijnstof. De heer Calis stelt voor om in de toekomst in
plaats van een omvangrijk rapport alleen de aanpassingen en veranderingen in een
update te presenteren aan commissie en raad. Mevrouw Timmerman mist
verantwoording over het vorige milieuplan en daarnaast mist zij informatie over het
grondwaterpeil dat daalt in de regio van het Gooi.
Burgemeester Roest antwoordt dat de politieke ambitie in dit rapport niet heel groot is
en dat toename van fijnstof niet blijkt uit de gegevens van de twee meetkasten die de
gemeente Laren heeft. Hij zegt toe in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op
te nemen dat alleen biologisch afbreekbare ballonnen gebruikt gaan worden bij
evenementen en dat de 30 km zone uitgebreid gaat worden om fijnstof-reductie te
bevorderen. Hij zegt ook toe de raad te informeren over zijn bevindingen inzake het
grondwaterpeil. Daarnaast geeft hij aan dat isolatie van gevels niet is begroot in de
kadernota.
• Raadsvoorstel Ontwerp-actieplan geluid: De commissie adviseert de raad om het
raadsvoorstel Ontwerp-actieplan geluid te behandelen in zijn vergadering van 29 mei
2013.
Inspreker de heer F. Spekking, voorzitter van bewonersvereniging Nuncaut, is kritisch
op het Ontwerp-actieplan geluid en noemt het een papieren tijger. Zijn bijdrage is
aangehecht.
Een aantal commissieleden mist ambitie in dit plan.
Burgemeester Roest antwoordt dat het Ontwerp-actieplan geluid een plan zonder
financiële middelen is. Als reactie op de inspreker zegt de heer Roest toe dat hij zich
zal inzetten om geluidsoverlast voor bewoners rondom N525 te beperken en zal
meedenken over oplossingen. Daarnaast zegt de burgemeester toe om de commissie te
informeren over het afgesloten convenant voor vrachtwagens.
• Rondvraag:
• De heer Druncks is bezorgd over de controverse die op dit moment bestaat tussen
de Provincie Noord Holland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hij
vindt het niet goed als verschillende overheden met elkaar ruziën. Op dit moment
is er een aantal dossiers met de Provincie Noord Holland o.a. met de Brandweer,
N525 en Goois Natuurreservaat (GNR), waarin dit aan de orde is.
Burgemeester Roest antwoordt dat hij als voorzitter van de burgemeesterskring
Gooi en Vecht een afspraak heeft gemaakt de Commissaris van de Koning van
Noord Holland om dit onderwerp te bespreken.
• De heer Bogaers is blij dat de straatnaambordjes in Laren op dit moment gereinigd
worden . Daarnaast geeft hij aan dat de marktexploitanten ongelukkig zijn dat hun
markt deze zomer tweemaal wordt verplaatst.
Wethouder De Jong antwoordt dat deze verplaatsing in overleg met de
marktexploitanten is gebeurd.
Wethouder Van der Zwaan vult aan dat het evenement met Sonny’s Inc. op
verzoek van de marktkooplui is verplaatst naar augustus.
• De heer Van den Brink vraagt naar de verkeersveiligheid van de afrit A1 en de
afslag naar de Witte Bergen. Onlangs is daar een ernstig ongeluk gebeurd.
Daarnaast wil hij graag een verslagje van de nieuw geplaatste zonnepanelen op
het Raadhuis met daarin de gegevens wat het oplevert, kosten e.d. Tenslotte
constateert de heer Van den Brink dat er twee bomen op de Brink dood zijn.

•

•

Wethouder De Jong zegt toe, over de verkeersveiligheid op/afrit Witte Bergen,
dat er een drempel komt bij de op/afrit bij de Witte Bergen en dat de haaientanden
aldaar opnieuw worden geverfd. De heer De Jong zegt toe een verslagje over de
zonnepanelen te maken en dat de bomen op de Brink verwijderd en herplant
zullen worden.
Waarop de heer Van den Brink toevoegt dat niet alleen herplant maar ook
bodemverbetering aan de orde is op de Brink.
De heer Belinfante vraagt wanneer het wegdek van het Oosterend vernieuwd
wordt.
Wethouder De Jong antwoordt dat dit oktober 2013 is.
Burgemeester Roest zegt toe dat de raad nog een overzicht krijgt van alle
genomen maatregelen op en rondom de Brink.

Eindtijd: 22.20 uur
Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 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 22/05/13

