Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 19 november 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:

Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Wim van der Zwaan en Karel Loeff
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
CDA – Erwin van den Berg
D66 – Andreas Grunwald en Yvonne Berghorst
Larens Behoud – Bart Vos
CDA – Carel van Hest
Nico Wegter (D66)
Nanning Mol (burgemeester)
Ton Stam (wethouder VVD)
Inger van Gelderen, GAD, en Eline Nijmeijer, IPR-Normag, bij agendapunt 5
Brechje Binkhorst, projectleider BEL Combinatie, bij agendapunt 6
Jacqueline Agricola, Regio Gooi- en Vechtstreek, bij agendapunt 7.1
Huub de Jong, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 8.1
Marjolein van der Marel, Programmamanager Omgevingsvisie BEL Combinatie, en
Joop van Amelsfoort, projectleider BEL Combinatie, bij agendapunt 8.2
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’
van de vergadering. De heer Van Hest is verhinderd en de heer Vos wordt vervangen door
de heer Van der Zwaan.
Spreekrecht gevraagd voor agendapunt ‘Bestemmingsplan Centrum Laren 2018’.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 17 september 2019
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: mevrouw Klingenberg inzake verloop gesprek omwonenden Slangenweg 8.
Mededeling wethouder Stam: de heer Lehmann wil de raad uitnodigen om zijn rapport in ontvangst te
nemen, wethouder Calis neemt de notitie uitrol 5G onder zich en zal de raad hier verder over informeren,
wat betreft de brandweerkazerne proefopstelling is er het besluit genomen om de testopstelling daar niet
langer te laten plaats vinden.

3.

Mededelingen
Geen.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen.

5.

Presentatie GAD resultaten VANG-programma
Mevrouw Van Gelderen en mevrouw Nijmeijer geven een presentatie over de GAD resultaten en
beantwoorden de vragen die door de leden worden gesteld.

6.

Notitie college B&W stand van zaken Laren Regenklaar
De commissie heeft de notitie inhoudelijk besproken.
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7.

Commissievoorstellen:

7.1 Zienswijze op Concept Agenda MRA 2.0
Voorstel:
Aan de hand van de ontwerp zienswijze een reactie geven op de concept agenda MRA 2.0.
Conclusie commissie:
VVD: onduidelijkheid in de samenhang en onderlinge verhoudingen, hoe gedetailleerd zijn de plannen
van anderen voor ons grondgebied, pleidooi voor meer focus spreekt aan, maken ons zorgen dat op het
punt mobiliteit onze regio niet vertegenwoordigd is in de MRA, groot voorstander van de regio.
CDA: positie in de agendacommissie krijgen om aan de voorkant op de agenda mee te kunnen sturen,
kunnen dan uitstralen dat we een sterke regio zijn.
LL: niet teveel ambities stapelen, niet geregeerd worden door Amsterdam, hoe dwingend is dit geheel,
meetbaar houden, inhoud moet beperkt zijn, op het termijn een lobby naar Den Haag en Brussel is nu een
stap te ver.
LB: landschap is goed vertegenwoordigd, nota loopt achter op de huidige discussie, wens ondertunneling
A1 kan voor de leefbaarheid van onze regio een enorm voordeel bieden en voor de mobiliteit een
oplossing zijn, leef kwaliteit is een kernvoorwaarde om goede doorvertaling naar de toekomst van de
regio te hebben.
D66: voorstander van regionale samenwerking, verstedelijkings strategie; we zijn er niet om problemen
van Amsterdam op te lossen, hebben eigen kwaliteiten in het gooi; zijn van betekenis voor de hele regio,
er moet diversiteit zijn bij de verschillende regio’s, aan tafel gaan zitten om ook de agenda te bepalen.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
8.

Raadsvoorstellen:

8.1 Bestemmingsplan Centrum Laren 2018
Voorstel:
1. In te stemmen met de `Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’;
2. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Het college te machtigen om de gemeente in de verdere procedure te vertegenwoordigen.
Sprekers:
- mevrouw Seegers, namens de heer Seegers (broer), De Rijt 2
- de heer Wouters, Naarderstraat 15
- de heer Hooijberg, Kerklaan 25A
- mevrouw Strating en de heer Hormeijer, vertegenwoordigen de heer Panday, Plein 1945 nr. 35
- de heer Bogaers namens de heer Bitter, Naarderstraat 34
- de heer Bogaers, Kerklaan 31 + 31A
Toezegging wethouder Stam: Brink (voor de Basiliek) omzetten naar groen met waarde bestemming en
verkeersfunctie, erop toezien dat het bestaande gebouw op Oosterend 10 weggaat en dat het wordt
vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
27 november 2019.
8.2 Programmaplan Implementatie Omgevingswet
Voorstel:
In te stemmen met het programmaplan.
Toezegging wethouder Stam: brengen de commissie zo snel mogelijk van de plannen met betrekking tot
burgerparticipatie op de hoogte.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
27 november 2019.
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8.3 Gescheiden afvalinzameling op scholen
Voorstel:
1. het gescheiden afhalen van afval bij scholen, met uitzondering van restafval, te verklaren tot algemeen
belang van in het kader van artikel 25h, lid 6, van de Mededingingswet;
2. dit besluit voor drie jaar te laten gelden, tot en met 31 december 2022;
3. burgemeester en wethouders een mandaat te geven van de afhandeling van eventuele bezwaar- en
beroepschriften naar aanleiding van bovengenoemd besluit.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
27 november 2019.
9.

Rondvraag
Geen.

Sluiting
23:40 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 21 januari 2020.
Voorzitter,

Commissiegriffier,
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