Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 18 september 2018
Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud - Bart Vos en Karel Loeff
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Johan de Bondt en Hans Faas
CDA – Carel van Hest en Jolanda Graafsma
D66 – Andreas Grunwald
D66 – Ellen Brakel
D66 – Yvonne Berghorst
CDA – Erwin van den Berg
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD) en Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Karin Loman, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij
agendapunt 5.1
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Berichten van verhindering: leden mevrouw E. Brakel, mevrouw Y. Berghorst en de
heer E. van den Berg
Mevrouw Brakel en Berghorst worden vervangen door de heer A. Grunwald en de
heer Van den Berg door mevrouw J. Graafsma.
Spreekrecht aangevraagd bij:
- agendapunt ‘Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren’

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 juni 2018
De lijst van adviezen en conclusies van 19 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: mevrouw Klingenberg vraagt naar de keuzenota voor diverse plannen.
Mededeling wethouder Stam: keuzenota Rabobank is vandaag in het college vastgesteld en aan het
presidium wordt voorgesteld om het in oktober in de raad te behandelen.

3.

Mededelingen
Geen.

4.

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

5.

Raadsvoorstellen:

5.1 Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren
Sprekers:
- de heer Klijnstra, advocaat
- de heer Veenman, bestuurslid Stichting Bewoners Belangen Laren-West
- de heer Vlak, bewoner
- de heer Bogaers, advocaat
- mevrouw Van Marle, bewoonster
- mevrouw Quaedvlieg, bewoonster
- de heer Specken, bewoner
- mevrouw Van der Hoeven, bewoonster
Conclusie commissie: met betrekking tot bebouwingspercentage Rosa Spierhuis; voorkeur voor
28,4% en geen 40%, aanvragen nieuw onafhankelijk verkeersonderzoek, het is te groot,
vrachtverkeer is een zorg. Met betrekking tot overige punten; toestaan verspringende goothoogten
onduidelijk. B&B in de hand houden.
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Toezegging wethouder: we laten op korte termijn een onafhankelijk verkeersonderzoek uitvoeren.
Mededeling wethouder Stam: er is een technische omissie in de bijlage “planregels” van het
voorstel geconstateerd en we stellen voor deze in het vaststellingrapport te corrigeren zodat het
voorstel in de raad behandeld kan worden.
Toezegging wethouder Stam: omissie zal in het vaststellingsrapport worden gecorrigeerd.
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad.
5.2 Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019
Conclusie commissie: Gooi- en Vechtstreek niet vertegenwoordigd en Cofinanciering niet de taak
van MRA.
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad.
5.3 Initiatiefvoorstel D66 afkoppelen gemeentelijke gebouwen
Toezegging wethouder Stam: uitvoeringsplan duurzaamheid wordt na behandeling in het college
doorgestuurd naar de raad.
Conclusie commissie en college: goed voorstel.
Advies commissie: voorstel doorgeleiden naar de raad.
6.

Rondvraag
-

Mevrouw Klingenberg inzake geluidsoverlast vliegverkeer en geluidsoverlast
Larense kant A27.
Mevrouw Graafsma inzake leegstaande appartementen ‘Laer en mogelijk Rosa
Spierhuis.

Sluiting
22.36 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 16 oktober 2018.
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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