Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 18
april 2012
Aanwezig: de heer G. Westenburg en de heer B.C. de Nie (VVD), de heer P.A.M. Calis en de
heer P.A. Belinfante (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.C.P.A. Bogaers
(PvdA), mevrouw E. van Dorst-Brakel en de heer N.G.M. Wegter (D66)
Voorzitter: de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud)
Afwezig : B&W
: burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud), en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
Overigen : mevrouw E. Engels en de heer P. van den Hurk (beleidsmedewerkers BEL
Combinatie)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer (plv.)
De raadscommissie R&I Laren heeft in zijn vergadering van 18 april jl. de volgende zaken
behandeld:








De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 20 maart
2012 vastgesteld. N.a.v. de discussie vorige keer over de gevolgen van fijnstof biedt
de heer Sakkers de burgemeester het proefschrift ‘Air pollution exposure and
pregnancy complications’ van mevrouw E. van den Hooven aan, waarmee het belang
voor aandacht aan dit aspect bij bv. verkeersmaatregelen en de gevolgen ervan voor de
gezondheid wordt onderstreept.
Wethouder de Jong heeft onder meer mededeling gedaan over een recent door het
RBOI opgeleverd rapport inzake Caliskamp (een voorstel aan de raad is voorzien voor
juni a.s.) en een korte schets gegeven van de voortgang inzake het Rosa Spierhuis,
waarover zodra mogelijk een voorstel richting raad gaat
Het commissievoorstel Voorontwerp BP Laren-West is besproken. Daarbij is
ingesproken door de heer G. Jansen; hij heeft kort de strekking van een bij deze Lijst
gevoegd document weergegeven (bijlage). Voorts is ingesproken door de heer M. Le
Coultre, namens de vereniging “Stop de A1 onder de grond! Behoud de Rietvink!”;
kort gezegd pleit hij er bij de commissie voor om er bij college en raad op aan te
dringen dat dít het moment is om de A1 ‘onder de grond te stoppen’ en voorts op ‘de
Rietvink’ (Hilversumseweg 37) uit strategische overweging een dubbelbestemming
verkeer/kantoor te leggen. De commissie bespreekt beide suggesties; mevrouw Engels
geeft desgevraagd aan dat de huidige optie om als 1e keuze de bestemming kantoor,
mét een wijzigingsbevoegdheid om technisch/juridische reden de voorkeur heeft
boven een dubbelbestemming, en het ondergronds brengen van de A1 er voor het
bestemmingsplan niet toe doet. Voorts geeft zij in algemene zin aan dat dit een
voorontwerp is, dus nog een informele fase; alles kan nog teruggedraaid worden er
zijn geen rechten aan te ontlenen. Met de aantekening dat de klankbordgroep van
raads-, collegeleden en ambtenaren veel voorwerk heeft gedaan (aanvullende
opmerkingen mevrouw Timmerman bij deze Lijst gevoegd) en alle lof voor het
deskundige werk van mevrouw Engels concludeert de commissie in meerderheid ter
inzage legging van het voorontwerp-bestemmingsplan te onderschrijven.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Huisvestingsverordening Gooi en
Vechtstreek 2011-1e wijziging’ te behandelen in zijn vergadering van 25 april 2012.







De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Marktverordening 2012’ te
behandelen in zijn vergadering van 25 april 2012. De wethouder geeft daarbij aan dat
hij –indien de verordening wordt vastgesteld en daarmee de meerkosten van de
afzonderlijke biologische markt verdwijnen- in de 2e helft van het jaar opnieuw
overleg heeft met de marktkooplui om te bezien of de eerdere tariefstijging van 25%
naar beneden kan worden bijgesteld.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek’ te behandelen in zijn vergadering van 25 april 2012. In reactie op de
wrevel van de commissie dat een en ander Laren eigenlijk botweg wordt opgelegd en
zorg over het instellen van weer een ‘bestuursvariant’ hebben burgemeester Roest en
de heer Van den Hurk onder meer aangegeven dat de wet ons inderdaad geen enkele
keus laat, er gekozen is voor de ‘minimumvariant’, waarbij zo min mogelijk taken in
de dienst worden gestopt, de kosten zo laag mogelijk zijn gehouden, de dienst wordt
ondergebracht in het provinciehuis van Flevoland, aansluiting bij Utrecht niet
mogelijk bleek door verdeeldheid in die provincie (maar aansluiting op termijn niet
ondenkbaar is), en er 1 ambtenaar uit de BEL richting omgevingsdienst gaat (in een
toezichthoudende functie, en t.b.v. Laren en Blaricum).
Rondvraag:
- de heer Westenburg informeert naar vragen van bewoners van de Groene
Gerritsweg inzake voorgenomen wijzigingen aan het brandweer/
politiecomplex.
Burgemeester Roest antwoordt dat er binnen 2 weken een bijeenkomst voor de
buurt wordt georganiseerd, waar een toelichting volgt. Voornaamste aspecten
zijn een verbouwing van het deel politiepost (er komt immers een flink groter
team) en de mogelijke aanleg van extra parkeerplaatsen.
- mevrouw Timmerman informeert naar een eerste “evaluatie” van de afstelling
van de stoplichten op de Brink, maakt een compliment over het hernieuwd
ingestelde één-richtingsverkeer bij Klaaskampen/Schouten Bosje en vraagt
naar de stand van zaken m.b.t. aanbestedingen in het kader van het
monumentenbeleid.
Wethouder de Jong antwoordt hij achter de vraag over de stoplichten aangaat,
maar de afstelling duidelijk is: fiets- en voetgangersverkeer gaan vóór het
autoverkeer (de burgemeester vult n.a.v. een aanvullende opmerking van de
heer Van den Brink aan dat extra controle van de politie ingepland is), en de
aanbesteding op dit moment loopt; zeer binnenkort zal een keuze worden
gemaakt.
- De heer Calis informeert commissie en college over een recent ontvangen brief
van docenten in het nieuwe Brinkhuis, waarin wordt geklaagd over het
ontbreken van een toiletvoorziening in de atelierruimte. Na informatie van
bestuurleden lijkt het niet aan de orde om hieraan tegemoet te komen: het
atelier is alleen toegankelijk via het hoofdgebouw, waar uiteraard een –zeer
adequate- toiletvoorziening aanwezig is het aanbrengen van extra toiletruimte
in het atelier zou teveel ruimte kosten en erg kostbaar zijn.
- Voorzitter Wortel wijst op een reeds enige tijd gestalde caravan op het
kermisterrein
Burgemeester Roest en wethouder de Jong zeggen toe dat handhavend
opgetreden zal worden.

Eindtijd: 21.55 uur

Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2012.
Voorzitter,

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.
Zw. 19/04/12

