Lijst adviezen en conclusies commissie Ruimte & Infrastructuur Laren vergadering 21
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Bart Vos en Wim van der Zwaan (Larens Behoud), Dorien Peters en Tom
Pouw (VVD), Maria Klingenberg en Marlies Mulder (CDA), Ton Steinz en
Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers en Diederik Sakkers
(Liberaal Laren), Marcus van den Brink (PvdA).
Chris Bogaers (PvdA)
Bart de Nie (VVD)
Wethouder Ton Stam (VVD) en burgemeester Elbert Roest
Inger van Gelderen en Peter Monnickendam (Beleidsadviseurs GAD Gooi en
Vechtstreek, Huub de Jong (Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
BEL Combinatie)
Ina Bouwhuis

De raadscommissie R&I Laren heeft in zijn vergadering van 21 april 2015 de volgende zaken
behandeld:
 De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
 De commissie stelt de lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 17 maart
2015 vast, waarbij Bart Vos opmerkt, pg 2 bullet, dat hij protesteert tegen de inspraak
van de heer Van Wijngaarden, omdat hij steunfractielid van Liberaal Laren is.
Naar aanleiding van informeert Jacqueline Timmerman naar het toegezegde
kostenoverzicht en de alternatieve vestigingslocaties van Scouting Maggy Lekeux.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat het kostenoverzicht is uitgezet in de organisatie en
dat er inmiddels een long-list is van 16 alternatieve locaties voor vestiging van de
scouting Maggy Lekeux. Zowel binnen als buiten Laren.
 Mededelingen:
Wethouder Ton Stam deelt het volgende mee:
- De notitie wateroverlast is vastgesteld in het college en op 12 mei 2015 wordt
een bewonersavond over dit onderwerp georganiseerd.
- Op 24 april 2015 wordt een overeenkomst inzake de financiering van de
kunstgrasvelden getekend met de Larense Mixed Hockeyclub. Vervolgens zal
op korte termijn ook een dergelijke overeenkomst met de Voetbalvereniging
SV Laren 99 getekend worden.
 Bij agendapunt ‘Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke
Regelingen’ meldt Elbert Roest met betrekking tot het Goois Natuurreservaat (GNR),
dat de heer Pieter Winsemius als verkenner kijkt naar opties inzake de financiële
weerbaarheid van het GNR. De heer Winsemius verwacht op 1 juni 2015 hierover te
kunnen rapporteren.
Wim van der Zwaan geeft een terugkoppeling van de ambassadeursbijeenkomst
(raadsleden 9 gemeenten) inzake de totstandkoming van een regionale strategische
agenda van afgelopen 10 april 2015. Tenslotte roept hij de aanwezige raadsleden op te
komen naar de Regiobijeenkomst inzake afronding van de regionale strategische
agenda a.s. vrijdag 24 april 2015.
Elbert Roest informeert de commissie, dat hij als portefeuillehouder milieu is
uitgenodigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu om mee te denken in het
kader van het Meerjaren Investeringsprogramma voor grote infra (MIRT) inzake de
toekomstige aanpassingen van de A1. Hij is onder andere uitgenodigd om een visie te





geven op de mogelijkheden die een intensivering van het traject A1 door de Gooi en
Vechtstreek zou kunnen opleveren voor de economische dynamiek in het gebied.
Presentatie nieuw inzamelsysteem afvaldienst GAD: Inger van Gelderen en Peter
Monnickendam introduceren een nieuw inzamelsysteem om samen met de negen
regiogemeenten te komen tot een nog betere scheiding van huishoudelijke
grondstoffen. In de regio Gooi en Vechtstreek vinden proeven plaats waarmee wordt
onderzocht hoe een hoger hergebruikpercentage kan worden behaald en wat de meest
optimale wijze van inzameling is. Als het afval gescheiden wordt aangeboden kunnen
van dit afval nieuwe producten worden gemaakt. Door hergebruik van de ingezamelde
afvalstromen kunnen grondstoffen en energie worden uitgespaard. Van afval naar
grondstof. De afvaldienst GAD wil in januari 2016 starten met de nieuwe manier van
inzamelen.
Marcus van den Brink informeert, in geval hergebruik van afval tot lagere kosten leidt,
of de afvalheffing voor de burgers dan ook wordt verlaagd?
Inger van Gelderen antwoordt dat het nieuwe inzamelsysteem aanvankelijk grote
investeringen vereist en dat wellicht na 2020 inzameling van afval goedkoper wordt
voor de burger.
Maria Klingenberg informeert of de nieuwe manier van inzamelen problemen oplevert
voor bestaande contracten met bijvoorbeeld de verbrandingsverwerkers.
Inger van Gelderen antwoordt dat alle bestaande contracten geen problemen
opleveren, omdat deze contracten flexibele opzegtermijnen hebben.
De commissie adviseert de raad om het voorstel ‘verklaring van geen bedenking
bouwplan Tarcisiushof’ te behandelen in zijn vergadering van 29 april 2015.
Dorien Peters en Maria Klingenberg informeren naar de huurprijs van de te bouwen
woningen.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat de huurprijs onder de grens van sociale
woningbouw ligt en dat is op dit moment maximaal € 695,- per maand.
Verschillende commissieleden zijn bezorgd of het aantal geplande parkeerplaatsen
voldoende is en of het voorliggende plan niet teveel het karakter van de buurt
verandert, m.n. door de dichtheid van de geplande nieuwbouw en de verkeersdruk, die
het plan in de wijk gaat opleveren.
Jacqueline Timmerman informeert in hoeverre de buurtbewoners zijn betrokken bij dit
plan. Zij is van mening dat het groene karakter van de buurt verdwijnt met dit plan en
is bezorgd over de zorgvuldigheid van de verhuizing van de aanwezige mussen.
Daarnaast vraagt zij de wethouder of bij dit bouwplan ook het plan van aanpak
wateroverlast is meegenomen.
Noud Bijvoet merkt op dat vanaf 21 april 2015 de beheersvergoeding Zevenend het
bestaande bestemmingplan Zevenend vervangt en verzoekt of dit aangepast kan
worden in het raadsvoorstel.
Wethouder Stam verwijst inzake de vragen over parkeerplaatsen naar het
achterliggende document betreffende het parkeeronderzoek. Daarnaast bevestigt de
wethouder dat vanaf 21 april de beheersverordening Zevenend in werking is getreden
en dat dit het bestemmingsplan Zevenend vervangt vanaf deze datum.
Via de woningbouwvereniging is de buurt tweemaal uitgenodigd om kennis te nemen
van het bouwplan. Van deze bijeenkomsten is geen verslag gemaakt.
Huub de Jong licht toe dat de goothoogte is aangepast van 13 meter naar 12 meter en
dat het aantal appartementen gelijk is gebleven, ondanks deze verlaging van de
goothoogte. Over de parkeergelegenheid vult hij aan, dat onderzoek heeft uitgewezen
dat er voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving.

Tenslotte antwoordt Huub de Jong dat de ontheffing met betrekking tot de mussen pas
wordt aangevraagd, nadat de raad dit bouwplan heeft goedgekeurd.
Rondvraag:
 Ton Steinz doet wethouder Ton Stam de suggestie om voor een nieuwe
vestigingslocatie van het Rosa Spierhuis eens naar Huize Nederheem in Blaricum te
kijken.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat inzake een andere vestigingslocatie van het Rosa
Spierhuis alleen bekend is dat het Rosa Spierhuis gesprekken voert met Zorggroep
Vivium.
 Marcus van den Brink is bezorgd over de afwijzing van de bestuursopdracht ZOAB
A27 door Rijkswaterstaat. Hij onderstreept het belang van regionaal samenwerken om
overlast, onder andere, voor Laren van de snelwegen A27 en A1 zoveel mogelijk te
beperken.
Daarnaast vraagt hij om veiligheidsaanpassingen van de gevaarlijke afrit bij de Witte
Bergen, die kruist met de afrit A1 en waar onlangs een zeer ernstig scooterongeluk is
gebeurd.
Wethouder Ton Stam zegt toe te onderzoeken welke maatregelen de veiligheid kunnen
verbeteren en wat dit voor de verkeerssituatie betekent.
Jacqueline Timmerman informeert naar een afgesloten lening door de gemeente
Eemnes voor het BEL Zwembad.
Daarnaast vraagt zij naar aanleiding van de memo over Blokker d.d. 9 april 2015 hoe
de wethouder een en ander planologisch denkt te regelen.
De voorzitter stelt voor om dit als een agendapunt in het presidium van 4 mei 2015 te
bespreken.
Wethouder Ton Stam antwoordt dat in de onlangs verschenen nieuwsbrief over het
BEL zwembad de getroffen duurzame maatregelen worden besproken. Daarnaast wil
Eemnes een vergistingscentrale bouwen in de Eemnesserpolder. Zij doet dit voor
eigen rekening. Op dit moment wordt bekeken en uitgerekend of het BEL zwembad
gebruik kan maken van deze warmtecentrale.
 Maria Klingenberg informeert naar de bebouwings afspraken inzake de grondruil met
Sherpa aan de Smeekweg en of deze afspraken (gaan) passen in de
beheersverordening Zevenend.
De voorzitter stelt voor om dit als een vraag artikel 39 aan het college te stellen.
Eindtijd: 21.26 uur
Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2015.

Bart de Nie,
cie. voorzitter

Ina Bouwhuis,
cie. griffier

(Een uitgebreide weergave van de vergadering kunt u vinden op de geluidsopname, te
beluisteren via de website)

