Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 20
maart 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), de heer M.J.W. Druncks en de heer C.M.A.
van Hest (plv.) (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 M. Aarts (directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi&Vecht),
mevrouw M. Zivkovic-Laurenta (beleidsadviseur Gewest Gooi en Vechtstreek),
mevrouw B. Binkhorst (beleidsregisseur Laren), en de heer H. van Berkel
(beleidsmedewerker BEL Combinatie)
Cie.griffier: de heer T.W. Zwemmer (plv.)
De raadscommissie R&I Laren heeft in zijn vergadering van 20 maart jl. de volgende zaken
behandeld:
•

•

•

•

De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 21
februari 2012 ongewijzigd vastgesteld. Dat was overigens de laatste ‘lijst oude stijl’
(bijna een verslag); vanaf deze vergadering wordt er een kort en overzichtelijk
“besluitenlijstje“ gemaakt, voor het verslag wordt verwezen naar de geluidsopname.
Wethouder de Jong heeft mededeling gedaan dat :
- in het kader van de bestemmingsplanwijziging Molenweg 8: de bouwvergunning is
inmiddels onherroepelijk, men kan aan de slag;
- de aanbesteding t.b.v. bouw woningen Co Bremanlaan heeft plaatsgevonden, de
vervolgprocedures lopen thans;
- er is overeenstemming met de woningbouwvereniging over de bouw van een aantal
huur- en koopwoningen aan de Smeekweg;
- Maggy Lekeux: er ligt een gedoogbeschikking klaar voor tijdelijke behuizing, voorts
vindt thans bodemonderzoek plaats. Uiteraard moeten vervolgens nog een aantal,
soms tijdrovende, procedures worden doorlopen om tot definitieve huisvesting te
komen.
- De Brink is reeds gedeeltelijk weer open, de doorgang naar de Naarderstraat volgt
zeer binnenkort. Er is nadrukkelijk aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij
de afslag vlak voor de poffertjeskraam; deze zal worden aangepast (Toezegging).
iTRovator (het regionaal innovatieplatform voor Toerisme&Recreatie), en het
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi&Vecht hebben een presentatie van hun
activiteiten en dienstverlening verzorgd (er is een informatiemap aan de fracties
uitgedeeld). Overigens draagt de gemeente Laren wél bij aan iTRovator en niet aan het
RBT. De directeur RBT, mevrouw Aarts, pleit ervoor dat Laren ook daaraan bijdraagt,
omdat (de activiteiten en diensten van) beide instellingen elkaar completeren en
versterken.
De commissie heeft een memo van het college inzake het geschil met de partners van
het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) over geluidsmaatregelen i.v.m.
het project Reconstructie N525 besproken. Bij dit onderwerp werd ingesproken door
de heer F. Spekking, namens de bewonersgroep NunCaut.

•

•
•
•

Zijn bijdrage is aan deze Lijst met Adviezen en Conclusies gehecht.
Het overheersende gevoelen bij de commissie is dat het college de in de memo
beschreven ingeslagen weg verder kan vervolgen; de fractie van D66 denkt hier anders
over (het college verbindt onjuiste conclusies aan de kritiek van omwonenden en de in
de commissievergadering van november jl. geuite bezwaren), de VVD zet een vraagteken bij de geslaagdheid van de uitwerking van onderdelen van het IBP.
Voorts is het commissievoorstel inzake mogelijke vestiging van een crematorium in
Laren besproken. Daarbij is ingesproken door de heer E. Wijle, die een pleidooi houdt
voor een 3e mogelijke lokatie, en wel op het PWN terrein, direct bij de watertoren. Het
overheersende gevoelen bij de commissie is dat er geen bezwaar is tegen vestiging van
een crematorium in Laren, maar dat er over de pro’s en contra’s van de mogelijke
locaties –en dan met name Crailo of De Molshoop, waartoe het commissievoorstel
zich beperkt- nog verder nagedacht moet worden en een uitgewerkt voorstel met een
beter dan thans doordachte analyse van die voor- en nadelen, later aan de raad zou
moeten worden voorgelegd.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Nota Geluidbeleid Laren’ te
behandelen in zijn vergadering van 28 maart 2012.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Herontwikkeling gemeentehuis’ te
behandelen in zijn vergadering van 28 maart 2012.
Rondvraag:
- De heer Bogaers meldt dat het lukraak parkeren van auto’s door bewoners en
bezoekers op onder meer de zaterdagavond tot gevaarlijke situaties kan leiden,
bv. als de brandweer er door moet; voorts maakt hij zich zorgen over de
situatie bij ‘De Smederij’ en dringt er bij het college op aan een extra blijk van
waardering te geven aan de ambtenaren die betrokken zijn bij de vlotte
realisatie van de werkzaamheden aan het Brinkplan.
Wethouder de Jong zegt toe dat hij aandacht zal besteden aan de
‘parkeerdiscipline’ ’s avonds in het dorp, en geeft voorts aan dat ook hij zorgen
heeft over de mate van leegstand in ‘De Smederij’, maar dit overigens geen
zaak van de portefeuillehouder is, en het college zeker aandacht heeft voor de
waardering van genoemde ambtenaren.
- De heer Calis informeert of er een afspraak is dat het burgerlid van de
welstandscommissie na een bepaalde periode gewisseld wordt.
De wethouder zegt toe dat hij dit zal nagaan.
- De heer Druncks vraagt of het college een standpunt heeft over (de erg forse
kosten van) het a.s. VNG-congres.
Wethouder de Jong antwoordt dat hierover binnenkort in het college wordt
gesproken.
- Mevrouw Timmerman informeert naar de stand van zaken rond de extra
parkeerplaats voor Singer op het terrein van De Hoeve, en de afspraken daarbij
met de buurt.
Wethouder Van der Zwaan antwoordt dat Singer een overeenkomst met Sherpa
heeft gesloten over het tijdelijk gebruik van de parkeerplaats; de thans
aanwezige caravan op het terrein, t.b.v. de verkoop van tickets, is eveneens
tijdelijk.

Eindtijd: 23.10 uur
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. 21/03/12

