Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 18 juni 2019
Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Bart Vos en Wim van der Zwaan
Liberaal Laren – Freek de Wit en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Gert-Jan Scheers
CDA – Jolanda Graafsma
D66 – Andreas Grunwald en Yvonne Berghorst
LB – Karel Loeff
LL - Jacqueline Timmerman-Hamers
VVD – Hans Faas
CDA – Carel van Hest
D66 – Nico Wegter
Erwin van den Berg (CDA) (plaatsvervangend)
Ton Stam (wethouder VVD)
Frans Kraaikamp, medewerker Openbare Ruimte BEL Combinatie
Roel Lugard, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie
Charlotte van der Hulst, medewerker Openbare Ruimte BEL Combinatie
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’
van de vergadering. Berichten van verhindering: de heer N. Wegter, de heer K. Loeff, de heer H. Faas, de
heer C. van Hest en mevrouw J. Timmerman-Hamers.
De heer Van den Berg wordt vervangen door mevrouw J. Graafsma, de heer Loeff door
de heer W. van der Zwaan, de heer Faas door de heer G. Scheers en mevrouw Timmerman-Hamers
door de heer F. de Wit. Spreekrecht gevraagd voor agendapunt 5 en agendapunt 6.1.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 maart 2019
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: de heer Vos inzake het ontvangen rapport BOA’s.

3.

Mededelingen
Wethouder Stam inzake start uitstellingen/reclame beleid in het dorp.
Mevrouw Klingenberg vraagt naar afspraken Rijkswaterstaat met betrekking tot A27.
De heer Van der Zwaan inzake aankondiging Regiopodium a.s. vrijdag en behandeling RSA.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.

5.

Raadsinformatiebrief ‘Voortgang extra ontsluitingen Laren noord ná opening RSH’
Spreker:
- de heer Lehmann, direct omwonende
- de heer Veenman, namens bestuur Stichting Belangen Laren-West
- mevrouw Van Marle, inwoonster
Conclusie commissie:
LB: meten is weten, memo uitbreiden, eerst onderzoek, weten niet wat het probleem is, probleem in
kaart brengen.
LL: afwachten tot de boel vastloopt is geen optie, ontsluiting met de Naarderstraat niet veiliger,
hechten waarde aan het Blonde bosje bij de entree van Laren.
VVD: er zal sprake zijn van toename verkeer, verkeer meer spreiden, staan open voor alternatieve
oplossingen, voelen niets voor opofferen fietspad voor autoverkeer, zitten in een impasse, Lange
Wijnen is een betaalbare en meest verkeersveilige oplossing, ondersteunen voorstel college om Lange
Wijnen verder uit te werken.
CDA: wachten op komende rapportages en gedegen onderzoek.
D66: zijn geen goede/makkelijke oplossingen, kennen ook een tijdsbeslag, verkeer zal via de bestaande
infrastructuur afgewikkeld moeten worden, goed dat er meerdere varianten onderzocht worden.
Toezegging wethouder Stam: rapport van de heer Lehmann zal aan de commissie worden toegezonden.
De commissie heeft de raadsinformatiebrief inhoudelijk besproken .
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6.

Commissievoorstellen:

6.1 Wijzigingsbestemmingsplan Slangenweg 8
Sprekers:
- de heer Langen, inwoner
- de heer Blanken, inwoner
- de heer Van Nuland, namens initiatiefnemers
Conclusie commissie:
LB: er moet een toelichting op het besluit zijn waar omwonenden mee eens zijn..
LL: is er wel een kwalitatieve verbetering, precedent werking is een zwaar punt, je weet niet wat er
komt, niet rijp voor bespreking, vooraf beter overleg, moet ook naar het woongenot van de buren
gekeken worden.
VVD: geen bezwaar om dit toe te staan.
CDA: huiverig voor precedent werking, nader overleg nodig omwonenden onderling.
D66: geen overtuigende argumentatie, er moet ruimte zijn voor overleg tussen betrokkenen.
Toezegging wethouder Stam: nemen het initiatief om omwonenden vóór de zomer uit te nodigen voor
een gesprek.
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
7.

Raadsvoorstellen:

7.1 Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Voorstel:
De Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 – gemeente Laren vast te stellen.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
26 juni 2019.
7.2 Aanbesteding integraal beheer Laren
Voorstel:
1. Eenmalig € 59.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding op de aanbesteding 2019;
2. Structureel € 78.000 extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het integrale bestek in
2020.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van 26 juni 2019.
Toezegging wethouder Stam: komen met een notitie inzake betekenis kwaliteit, incl. de presentatie.
8.

Rondvraag
- De heer Vos inzake verdwijnen afvalkaart en algemene communicatie GAD
Sluiting
23:12 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 17 september 2019.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is
terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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