Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte & Infrastructuur Laren vergadering 22
november 2016
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De raadscommissie R&I Laren heeft in haar vergadering van 22 november 2016 de volgende
zaken behandeld:
 De voorzitter opent de vergadering en de commissie stelt de Lijst adviezen en
conclusies van haar vergadering d.d. 18 oktober 2016 ongewijzigd vast. Naar
aanleiding van de door haar gestelde vraag over het Rosa Spierhuis vraagt Maria
Klingenberg wanneer zij het toegezegde technische rapport ter beschikking krijgt.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat hij in de week van 28 november met antwoorden
komt op de vragen van zowel mevrouw Klingenberg, als mevrouw Timmerman die
graag de anterieure overeenkomst van het Rosa Spierhuis in wil zien.
 Daarnaast meldt Wethouder Ton Stam dat een bewonersbrief zal worden verspreid
over het vervoers- en verkeersplan. Daarbij is een digitale kaart gevoegd waarmee
inwoners hun reactie kunnen geven op een aantal vragen die worden gesteld.
Wethouder Ton Stam geeft aan in de komende raadsvergadering aandacht te zullen
vragen voor een brief van de provincie Noord Holland, die bij de griffie is
binnengekomen en waarin de provincie een intergemeentelijk bestemmingsplan Crailo
Zuid wil bespreken met raadsleden van verschillende gemeenten. Hij zegt toe deze
mail van de provincie, voorzien van zijn commentaar, door te zenden naar de raad.
Tenslotte meldt de wethouder dat het verkeersonderzoek rond La Place bijna is
afgerond. Hij hoopt begin 2017 de raad over dit onderwerp te informeren.
 Wethouder Ton Stam geeft aan dat hij deel uitmaakt van de regionale denktank
Floriade. Binnenkort zal hij de raad informeren over het regionale portefeuillehouders
overleg inzake de Floriade, dat deze week plaats vindt.
 De commissie neemt kennis van en bespreekt het commissievoorstel
Wegenbeheerplan Laren 2017-2021. Wethouder Ton Stam merkt vooraf op, dat de
Heidelaan in Laren ligt en de Heideweg in Blaricum. In het voorliggende rapport
wordt de Heidelaan in Laren soms Heideweg genoemd.
Bij de commissiebespreking mist een aantal commissieleden de zorg voor bomen bij
wegreconstructies, is een aantal positief over het leggen van klinkers op 30 kilometer
wegen en adviseert een aantal commissieleden om ook klinkers op 50 kilometer
wegen te leggen in plaats van asfalt. Alle gemaakte adviezen en opmerkingen zullen
worden meegenomen door de wethouder bij het maken de definitieve versie van het
Wegenbeheerplan Laren 2017-2021.
 De commissie neemt kennis van en bespreekt het commissievoorstel Stedenbouwkundige verkaveling en beeldkwaliteitsplan Ligweide.
Bij dit commissievoorstel hebben zich twee insprekers gemeld, namelijk de heren
Herald Jongen en Jan van Hemert. Hun bijdragen zijn aangehecht.
Het commissievoorstel wordt uitvoerig besproken en de commissie is verdeeld over
het voorliggende beeldkwaliteitsplan. Opgemerkt wordt onder andere:





- dat de bestemmingsplan-procedure niet goed is gevoerd,
- dat het door de raad aangenomen amendement van 30 september 2015 wellicht
onhandig was,
- het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit wordt besproken.
Marcus van de Brink zou in dit dossier, als raad, graag een pas op de plaats willen
maken en heeft behoefte aan een overzicht van de Larense woningmarkt en de manier
waarop planologie tot stand komt in Laren.
Wethouder Ton Stam zegt toe een notitie met uitgangspunten te maken en die begin
2017 aan de raad aan te bieden.
Alle beraadslagingen zijn na te luisteren op de geluidsopname van deze vergadering
die is geplaatst op de website www.laren.nl bij ‘terugluisteren vergadering’.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘Brandveiligheidsverordening Laren
(63)’ te behandelen in zijn vergadering van 30 november 2016.
De commissie neemt het advies van wethouder Ton Stam over om in de titel van de
verordening ‘Brandveiligheidsverordening Laren’ het jaartal 2016 toe te voegen in de
raadsvergaring van 30 november 2016.
Rondvraag:
- Maria Klingenberg vraagt de wethouder om elektrische oplaadpunten tijdens
festivals/evenementen bereikbaar te houden als oplaadpunt. Bijvoorbeeld bij
het oplaadpunt op Plein 1945 tijdens de evenementen Lekker Laren en het
Bierfeest.
Wethouder Ton Stam zegt toe dat hij dit gaat onderzoeken.
- Maria Klingenberg memoreert dat bij de Programmabegroting 2017 – 2020, op
blz. 37, de nota "Groene vingers" niet vermeld staat bij de kader stellende
beleidsnota's. Zij zou graag zien dat deze nota ook van kracht blijft als
kaderstelling voor beleidsvorming.
- Ernst Wortel maakt de wethouder opmerkzaam op een aantal onjuistheden in
de zojuist verschenen informatie gids over Laren 2016-2017. Bijvoorbeeld dat
verschillende genoemde adressen in deze gids niet in Laren liggen. (pg. 17)
Wethouder Ton Stam zal de genoemde onjuistheden doorgeven aan de afdeling
communicatie.
- Marcus van den Brink informeert naar een bouwaanvraag op Caliskamp
nummer 3. Deze bouwaanvraag staat haaks op de wens van de raad om
Caliskamp integraal te ontwikkelen.
Wethouder Ton Stam geeft aan de raad op een later tijdstip hierover te
informeren.

Eindtijd: 22:30 uur
Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2016.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren op cd-rom en via de website)
IB 23/11/2016

