Lijst Adviezen en Conclusies commissie Ruimte&Infrastructuur Laren vergadering 19
september 2012
Aanwezig:

Voorzitter:
Afwezig:
B&W:
Overigen:

Cie. griffier

de heer G. Westenburg en mevrouw M. Polano (VVD) (plv), de heer P.A.M.
Calis en de heer P.A. Belinfante (Larens Behoud), mevrouw J. TimmermanHamers 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)
de heer B.C. de Nie (VVD) (plv.)
de heer E.H.J. Wortel (Larens Behoud)
burgemeester E.J. Roest, wethouder J.W. van der Zwaan (Larens Behoud) en
wethouder E.J. de Jong (VVD)
mevrouw A. van Zweden-Van Buuren (bestuur Stichting Papageno), de heer
P. Rijnders (directeur Stichting Papageno), de heer R. Petersma (architect
Stichting Papageno) Mevrouw S. van Herpen (beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie).
mevrouw I. Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in zijn vergadering van 19 september jl. de volgende
zaken behandeld:
•

•

•

•
•

•

Wegens ziekte van de voorzitter, de heer Wortel, zal vanavond zijn plaatsvervanger,
de heer De Nie, voorzitter van de commissie zijn. De commissie wenst de heer Wortel
beterschap en via de griffie zal een bloemetje worden gestuurd.
De voorliggende agenda en de lijst van adviezen en conclusies van 20 juni worden
vastgesteld. N.a.v. merkt de heer Van den Brink nogmaals op dat hij al meer dan een
jaar wacht op antwoord van zijn schriftelijke vragen inzake BP Laren Noord. N.a.v.
uitbreiding/wijziging van de Connexion lijndiensten 108/109 vraagt de heer Van den
Brink welke wijzigingen dit zijn. Wethouder De Jong zegt toe deze week antwoordt
op beide vragen te geven. N.a.v. vraagt mevrouw Van Dorst naar de toegezegde memo
over garage Willemborg. Burgemeester Roest antwoordt dat het college in overleg is
en dat na afronding van dit overleg een memo naar raads- en commissieleden zal gaan.
Burgemeester Roest deelt mee dat hij en wethouder Van der Zwaan intensief overleg
voeren over de vestiging van het hoofdkantoor van de KNLTB op Crailo. Wethouder
Van der Zwaan laat aan de hand van een plattegrond zien hoe het eerste concept eruit
zou kunnen zien van dit complex. Burgemeester Roest meldt dat vestiging van dit
KNLTB centrum wordt besproken met partijen in samenhang met de vestiging van
een crematorium op Crailo. Meer informatie over dit onderwerp wordt individueel
verstrekt door burgemeester Roest en wethouder Van der Zwaan. De heer Van der
Zwaan meldt dat op 7 november een informatiebijeenkomst is voor bewoners, raadsen commissieleden in hotel de Witte Bergen.
Wethouder Van der Zwaan deelt mee dat het woningproject Smeekweg is stilgelegd
wegens gebrek aan belangstelling.
De heer Wegter stelt voor om in de oktober presidiumvergadering een procedure af te
spreken hoe raad en commissie zorgvuldig met het project KNLTB en crematorium
om kunnen gaan.
Wethouder Van der Zwaan meldt dat de touroperator die nu werkzaam is in het
Brinkhuis binnen enkele weken deze activiteit zal beëindigen en hij onderzoekt of het
bestemmingsplan van het Brinkhuis aangepast kan worden.

•

•

•
•

•

•

•

Wethouder De Jong meldt dat de behandeling van bestemmingsplan Laren Noord door
de Raad van Staten is verdaagd naar 1 november. Tevens geeft hij aan dat de
inschrijvingen op de appartementen aan de Co Bremanlaan beoordeeld zullen worden
en dat de verbouwing van het Gemeentehuis verloopt volgens planning. Hij deelt mee
dat alle ruimten zijn verhuurt in het gemeentehuis en over het voorste deel begane
grond van dit pand vindt overleg plaats met potentiële huurders. Verder geeft hij aan
dat er een tekort is ontstaan van € 12.000,- door een onvoorziene asbestsanering in het
gemeentehuis.
Burgemeester Roest wijst op een initiatief van de gemeente Laren, naar aanleiding van
een motie van de raad, om op verschillende plaatsen in Laren o.a. in winkels, een
‘tassenbol’ te plaatsen waarin men gebruikte plastic draagtassen kan deponeren en ook
weer kan hergebruiken.
Tenslotte vraagt de voorzitter of men de mededelingen de volgende keer kort wil
houden.
Er wordt een presentatie gegeven door het bestuur van de Stichting Papageno over hun
initiatief om van Villa Dennenoord aan de Naarderstraat een instituut voor autistische
kinderen te maken.
Bij het raadsvoorstel ‘Bomen op de Brink’ wordt ingesproken door de heren;
- B. Harenberg van Kiwanis Laren. Hij is bezorgd over de continuïteit van het
evenement Art Laren op de locatie ‘onder de bomen van de Brink’.
- H. Kroes, groen expert, vindt de voorgestelde bomenkap op de Brink
onjuist is en stelt dat de bodem van de Brink, waar de bomen staan, anders
behandeld moet worden dan voorgesteld in de notitie.
- J. van Wijngaarden, houdt een pleidooi voor behoud van de bomen op de Brink en
stelt dat de Brink geen geschikte plek is voor evenementen.
- J.P. Roselaar heeft zijn argumenten opgeschreven. Dit stuk is aangehecht aan deze
besluitenlijst.
De Commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel ‘Bomen op de Brink’ van haar
agenda af te halen. Het raadsvoorstel geeft aanleiding tot veel vragen en het probeert
verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden zoals het behoud van de bomen op
de Brink en evenementen op de Brink. De commissie vindt beide onderwerpen zeer
belangrijk. Burgemeester Roest is positief over de gestarte discussie en zal binnenkort
met een ander voorstel naar de commissie komen. Daarnaast zegt hij toe dat geplande
evenementen op de korte termijn begeleid gaan worden met toezicht door Boa’s en
ambtenaren en met voorzorgmaatregelen voor bodem en bomen. De commissieleden
krijgen een plattegrond toegestuurd met zieke bomen op de Brink.
Rondvraag:
- De heer Bogaers informeert wanneer de verkeersveiligheid bij de
hockeyvelden en de Schapendrift wordt aangepast. Ook wil hij graag
signaleringsborden bij het fietspad langs hotel De Witte Bergen. Dit fietspad
kruist 2x een snelwegafrit. Tenslotte vraag hij naar de stand van zaken van
‘Oud Laren’.
- De heer Van den Brink constateert dat bij scoutingclub Maggi Lekeux de
nutsaansluitingen ontbreken. Hij wil graag weten hoe dit kan.
- De heer Westenburg vraagt aandacht voor wateroverlast in de boerderij naast
Houthandel Van Dijk aan de Zijtak. En vraagt of het hek op het parkeerterrein
tussen de Torenlaan en de Rijt verwijderd kan worden.
- Mevrouw Timmerman constateert dat met groot materieel wordt gebouwd op
het terrein Noolseweg 41 zonder dat de kwetsbare bomen zijn afgeschermd. In
Blaricum worden bij grote bouwprojecten bomen wel afgeschermd. Zij vraagt

-

-

of het mogelijk is om toezicht te houden op deze kwetsbare bomen en in het
vervolg daarvan op alle kwetsbare bomen bij grote bouwprojecten in Laren.
Burgemeester Roest antwoordt dat hij een afspraak heeft met College de Brink
over de veiligheid van de fietspaden o.a. bij de hockeyvelden. Over Oud Laren
meldt de burgemeester dat er gesprekken zijn over nieuwe initiatieven op deze
plek en daarnaast dat wateroverlast op verschillende plaatsen in Laren bekend
is bij het College. De heer Roest geeft aan dat binnen een aantal jaar een
voorstel over een nieuw rioleringsplan zal komen. Het hekje op het
parkeerterrein aan de Rijt/Torenlaan zal bekeken worden. Met betrekking tot
de fietspaden bij hotel de Witte Bergen merkt de heer Roest op dat er een
verkeersveiligheidsplan zal worden opgesteld, met onder andere deze
fietspaden, dat door de raad behandeld zal gaan worden. N.a.v. de vraag over
de bescherming van kwetsbare bomen op Noolseweg 41 antwoordt de
burgemeester dat hij er al is gaan kijken en ermee bezig is.
Wethouder Van der Zwaan geeft aan dat er gesprekken zijn met Maggi Lekeux
en dat er oplossingen worden gezocht voor het ontbreken van de basis
voorzieningen.

Eindtijd: 23.05 uur
Vastgesteld in de vergadering van 22 november 2012.
Voorzitter,
E.H.J. Wortel

Commissiegriffier,
W.I. Bouwhuis

Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en (later deze maand) via de website.
Ina Bouwhuis 20/09/12

