Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 17 september 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:

Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud – Bart Vos en Karel Loeff
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD – Johan de Bondt en Hans Faas
CDA – Erwin van den Berg en Carel van Hest
D66 – Andreas Grunwald
D66 – Yvonne Berghorst
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD)
Simon Miske, programma coördinator Energietransitie Regio GV, bij agendapunt 5.1
Claudia Umlauf, projectmanager Duurzaamheid BEL Combinatie,, bij agendapunt 5.1
Roel Lugard, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 5.2
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Aanwezigen worden geattendeerd op het ‘livestreamen’
van de vergadering. Mevrouw Y. Berghorst is verhinderd.
Spreekrecht gevraagd voor agendapunt 5.2.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 18 juni 2019
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: de heer Vos inzake stand van zaken (wens om te gaan meten) Lange Wijnen en
mevrouw Klingenberg inzake vragen Liberaal Laren vermeld op pagina 32 van het transcript.
Mededeling wethouder Stam: het rapport van de Lehman is nog niet ontvangen en met betrekking tot
de Slangenweg 8 is er met de omwonenden een afspraak voor 9 oktober a.s. gemaakt.

3.

Mededelingen
Wethouder Stam deelt mee in de raadsvergadering van 25 september a.s. een uitgebreide toelichting
over de stand van zaken bouwontwikkelingen aan de hand van de ontvangen nota te geven.
Toezegging wethouder Stam: de toelichting inzake de stand van zaken bouwontwikkelingen zal in een
raadsinformatiebrief worden vastgelegd en aan de raad worden verstrekt.

4.

Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake het binnenkort te ondertekenen fietsconvenant.

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ

Voorstel:
1. In te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ),
waarbij Gooi en Vechtstreek een van de zes deelregio’s is en een deel-RES vormt.
2. In te stemmen met regio specifieke uitgangspunten, voor de regio Gooi en Vechtstreek, aanvullend
op de startnotitie.
De heer Simon Miske van de Regio Gooi en Vechtstreek geeft een korte presentatie en beantwoordt de
vragen die door de leden worden gesteld.
Toezegging wethouder Stam: voorstel wordt aangepast naar “kennis te nemen van” in plaats van ”in te
stemmen met”.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
25 september 2019.
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5.2 Vaststellen postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12A

Voorstel:
1. Het postzegelbestemmingsplan Paviljoensweg 12A met code
NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-Va01 vaststellen;
2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen;
3. Het college van B&W te machtigen om de gemeente Laren in al de verdere procedures op
grond van de Wet ruimtelijk ordening en de Algemene wet bestuursrecht omtrent dit
postzegelbestemmingsplan te vertegenwoordigen.
Spreker: de heer F. de Groot, initiatiefnemer bouwplan.
Toezegging wethouder Stam: er zal een beleidsnotitie aan de raad worden verstrekt.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
25 september 2019.
5.3 Verordening dode gezelschapsdieren

Voorstel:
De `Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Laren’ vast te stellen.
Toezegging wethouder Stam: er zal uitgezocht worden wie er verantwoordelijk is voor de
kosten.
De commissie adviseert de raad het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van
25 september 2019.
6.

Rondvraag
-

-

-

de heer De Bondt inzake brief gemeente Maastricht uitrol 5G-netwerk
Toezegging wethouder Stam: binnen een paar maanden zal er een notitie aan de raad worden
verstrekt.
de heer Van den Berg inzake gebruik brandweerkazerne, proefopstelling
Toezegging wethouder Stam: de raad zal zo spoedig mogelijk over de stand van zaken op de
hoogte worden gebracht.

mevrouw Timmerman inzake ontwerpwijzigingsplan Esseboom 2

Sluiting
21:58 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 19 november 2019.
Voorzitter,

Commissiegriffier,
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