Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 18
juni 2014
Aanwezig:

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

Ernst Wortel en Bart Vos (Larens Behoud), Dorine Peters (VVD), Maria
Klingenberg (CDA), Noud Bijvoet en Ton Steinz (D66), Diederik Sakkers
(Liberaal Laren), en Chris Bogaers (PvdA)
Bart de Nie (VVD)
Tom Pouw (VVD), Marlies Mulder (CDA), Jacqueline Timmerman-Hamers
(Liberaal Laren), Marcus van den Brink (PvdA)
Wethouder Ton Stam (VVD)en Elbert Roest (burgemeester)
Karin Loman (Coördinator Vergunningen BEL Combinatie)
Ina Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 18 juni 2014 de volgende zaken
behandeld:
• De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en stelt de agenda vast.
• De commissie stelt de lijst adviezen en conclusies van haar vergadering d.d. 20 mei
2014 ongewijzigd vast.
• Mededelingen:
Wethouder Ton Stam heeft vier mededelingen;
1. De Raad van State heeft het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad om
Bestemmingsplan Laren Noord vast te stellen ongegrond verklaard. Hiermee is dit
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Elbert Roest vult aan dat hij zeer
tevreden is met deze uitspraak waarin expliciet wordt aangegeven dat de
gemeenteraad zijn taak zonder vooringenomenheid heeft uitgevoerd.
2. Wethouder Stam is in gesprek met de voetbal-, hockey- en turnvereniging van
Laren over hun financiële problemen. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond.
3. De definitieve inrichtingsvisie Anna’s Hoeve zal aan de raad worden gestuurd
zodra deze klaar is.
4. Bij Speeltuin ‘Ons Genoegen’ zullen 15 extra parkeerplaatsen worden aangelegd
aan de Gooiersgracht.
Naar aanleiding van de mededeling over inrichtingsvisie Anna’s Hoeve vraagt
Noud Bijvoet of het college voor 27 juni een reactie op de voorlopige visie gaat
geven. Hij benadrukt dat een deel van dit traject over Larens grondgebied loopt.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat er een overeenkomst met Hilversum is
gesloten over deze inrichtingsvisie.
• De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Wijziging GR OFGV’ te behandelen
in zijn vergadering van 25 juni 2014.
Bart Vos vraagt waarom Eemnes niet betrokken is bij deze Gemeenschappelijke
Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. (OFGV). Karin
Loman antwoordt dat dit komt omdat Eemnes valt onder de Gemeenschappelijke
Regeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

•
•

De commissie adviseert de raad om het voorstel Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren te behandelen in zijn vergadering van 25 juni 2014.
De commissie adviseert de raad om het voorstel Wijziging wegsleepverordening te
behandelen in zijn vergadering van 25 juni 2014.
Op de vraag van Ton Steinz hoe vaak in Laren een auto wordt weggesleept antwoordt
Ton Stam dat in 2013 59x een auto is weggesleept en in 2014 tot nu toe 5x. Er is
sprake van een afname van het aantal weggesleepte auto’s. Deze afname is te
verklaren door gewijzigde opbouwtijden van de weekmarkt op vrijdag op Plein 1945.

Rondvraag:
• Noud Bijvoet vraagt wanneer het ruimtelijk kader Crailo naar de raad komt.
Wethouder Ton Stam zegt toe dit uit te zoeken
• Diederik Sakkers vraagt naar aanleiding van de memo over milieu en fijnstof
waarom bij fijnstofmetingen niet de ISPEX norm wordt gehanteerd. Hij verzoekt
het college om scherper beleid te voeren ten aanzien van fijnstof.
Elbert Roest antwoordt dat hij uitgaat van de Rijksregels voor het meten van
fijnstof. Gezien het belang van dit onderwerp zegt Elbert Roest toe te onderzoeken
of geld vrij gemaakt kan worden in de begroting van het nieuwe collegeakkoord.
Daarnaast vraagt Diederik Sakkers om een prudente budgettering met betrekking
tot de post onvoorzien op de begroting.
Tenslotte vraag hij de wethouder of het grote aantal (lang) openstaande
toezeggingen weggewerkt kan worden. De commissie/raad recht heeft op
antwoord.
Wethouder Ton Stam zegt toe in de zomermaanden de openstaande toezeggingen
van R&I weg te werken.
• Maria Klingenberg vraagt aandacht voor de tuin van het pand Frans
Langeveldlaan 7 die er onverzorgd uitziet.
Elbert Roest antwoordt dat deze zaak zijn aandacht heeft en dat hij in de
commissie hier niet verder op zal ingaan omdat het over personen gaat.
Daarnaast vraagt zij om meer toezicht op toenemende verrommeling van de
bermen met zwerfvuil.
Elbert Roest zegt toe hier meer toezicht op te houden.
Tenslotte vraagt zij de wethouder of het college een ander standpunt gaat innemen
ten aanzien van de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn (HOV)
Hilversum-Huizen, nu Huizen voor de mee-rij variant kiest en daarmee optrekt
met Blaricum.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat het collegestandpunt ten aanzien van de HOV
lijn niet is veranderd.
• Bart Vos informeert wanneer de notitie van het bomenbeleid naar de raad komt.
Wethouder Ton Stam zegt toe dat dit september/oktober 2014 zal zijn.
• Chris Bogaers vraagt of de banners boven de wegen netter kunnen worden
opgehangen.
Wethouder Ton Stam zal de ophangproblematiek van banners bekijken.
Daarnaast informeert Chris Bogaers naar de stand van zaken rondom Maggy
Lekeux.
Wethouder Ton Stam zegt toe in de raadsvergadering van 25 juni 2014 meer over
Maggy Lekeux te melden. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de voorzitter
van Maggy Lekeux en mevrouw Postma. Daarnaast zijn aanpassingen
doorgevoerd in de database ruimtelijkeplannen.nl

Tenslotte vraagt Chris Bogaers aandacht voor betere spreiding van onderwerpen
op de R&I agenda.
De voorzitter zegt toe dat bestuurlijke planning en agendavorming in het
presidium van september besproken zal worden.
Eindtijd: 20.55 uur
Vastgesteld in de vergadering van 16 september 2014.

B.C. de Nie,
voorzitter

W.I. Bouwhuis,
commissiegriffier

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)

