Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 21 april 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
CDA – Erwin van den Berg
Groen Laren – Bart Vos
Afwezig:
CDA – Carel van Hest
D66 – Yvonne Berghorst
Voorzitter:
Nico Wegter (D66)
B&W:
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder LB)
Overig:
Dhr. Huub de Jong, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Dhr. Cas Verkade, projectondersteuning Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte BEL
Combinatie, bij agendapunt 7.1
Commissiegriffier: Antoinette Kroon
Aanwezig:

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’ en de
vergaderorde van de vergadering. 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.
24 maart 2021
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Calis inzake digitale infrastructuur 5G en glasvezel en informeel gesprek KPN over mogelijkheden
en plannen met betrekking tot verglazing BEL-gemeenten.
Wethouder Stam inzake waterstand vijver Coeswaarde, beplanting (verkiezings)plantsoen, vertraging overgang
bij La Place N525 en vragen van D66 over 2e Ruiterweg.
Toezegging wethouder Stam: vragen van D66 worden schriftelijk beantwoord.

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 Harmen Vosweg – Ruiterweg en Beeldkwaliteitsplan
Spreker(S):
- de heer Remco Smit, secretaris belangenvereniging Harmen Vosweg
- mevrouw Marian Duurland, omwonende
Ambtelijke toezegging: naar aanleiding van het geconstateerde verschil tussen het bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan wordt de betreffende tekening door het juiste exemplaar vervangen.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
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7. Raadsvoorstellen
7.1 Waterberging Coeswaarde
Voorstel:
Instemmen met de locatie van een waterbergingskelder onder de Coeswaarde.
Toezegging wethouder Calis: over het effect op de bomen zal navraag worden gedaan en er zal worden nagegaan
welke mogelijkheden er zijn om de waterkelder/berging te verdiepen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 april 2021.
7.2 Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
3. Het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-va01 met
bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de Nota van Beantwoording, zoals bedoeld onder 1;
4. Het college te machtigen in eventuele verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke
ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en
mondeling te vertegenwoordigen.
Toezegging wethouder Stam: overeenkomsten/gelijkheid regelgeving tussen gemeente Hilversum en Laren zal
worden uitgezocht en de raad wordt hiervan op de hoogte gesteld.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 april 2021.

7.3 Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. de bijdrage OFGV 2022 en volgende jaren op te nemen in de begroting van 2022 en volgende
jaren.
De Commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
28 april 2021.

8. Rondvraag
-

-

De heer Grunwald inzake vergunning waargenomen pop-up foodtruck.
Toezegging wethouder Stam: er zal navraag worden gedaan of er een vergunning is afgegeven en de vraag zal
schriftelijk worden beantwoord.
De heer Van den Berg inzake reconstructie rondom brinkje op Zijtak/Van der Wardt
(Wethouder Stam heeft de vraag beantwoord)

9. Sluiting
23:09 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 18 mei 2021.
Voorzitter

Commissiegriffier

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemente Laren. Het besprokene is terug
te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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