Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 17 november 2021
Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

Larens Behoud – Karel Loeff en Hans van Goozen
Liberaal Laren –Diederik Sakkers
VVD – Johan de Bondt
D66 – Andreas Grunwald
CDA – Erwin van den Berg
Liberaal Laren – Jacqueline Timmerman
VVD – Hans Faas
D66 - Yvonne Berghorst
CDA – Carel van Hest
Groen Laren – Bart Vos
Nico Wegter (D66)
Ton Stam (wethouder VVD)
Peter Calis (wethouder Larens Behoud)
Huub de Jong, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling BEL Combinatie, bij agendapunt 6.1
Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling
De vergadering wordt om 20.02 uur geopend.
De heren Faas, Van Hest, Vos en mevrouw Berghorst en Timmerman zijn verhinderd .
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I
d.d. 12 oktober 2021
De lijst van adviezen en conclusies wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Stam inzake de gestelde vraag door mevrouw Timmerman tijdens commissie R&I 12 oktober jl. over
bomen Stationsweg 1 en Noolseweg 21 B, in gebruik name dorpsbus in de loop van december, project diaconie
komt in de vorm van een kadernotitie in de raad van december aan de orde.
Wethouder Calis inzake verwachting aanleg glasvezel op korte termijn.
De heer Loeff stelt een vraag over nieuwbouw Zevenend 6
(wethouder Stam heeft de vraag beantwoord)

4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Wethouder Stam inzake Verstedelijkingsstrategie MRA en de ontwikkeling van een hoogwaardig fietsnetwerk
door de Regio G&V in samenwerking met de Provincie.
Wethouder Calis inzake informatiebijeenkomst op 25 november a.s. over proces uittreding Amsterdam uit het
GNR.

5. Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Stam heeft de commissie nader geïnformeerd.

6. Raadsvoorstellen
6.1 Vaststelling bp Ligweide
Voorstel:
1. Het beeldkwaliteitsplan "Locatie Ligweide te Laren" vast te stellen als aanvullend welstandskader.
2. Het bestemmingsplan "Ligweide" met identificatienummer NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide -Va01
(gewijzigd) vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Toezegging wethouder Stam: proberen de prijs voor de hof woningen rond de € 400.000 te houden/vast te zetten
en zoveel mogelijk bomen te besparen.
De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van
24 november 2021.
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7. Rondvraag
-

de heer Sakkers inzake mogelijkheid opofferen twee tennisbanen voor aanleg padelbanen.
(Wethouder Stam heeft de vraag beantwoord)
de heer Van den Berg inzake gestelde vragen tijdens de begrotingsvergadering over verkeersveiligheid
maatregelen rondom hek kleine brinkje Zijtak en intrekking aanvraag vergunning padelbanen gemeente
Soest.
(Wethouder Stam heeft de vraag over intrekking aanvraag vergunning padelbanen gemeente Soest
beantwoord)
Toezegging wethouder Stam: we komen binnenkort met de antwoorden op de vragen over de
verkeersveiligheid maatregelen rondom hek kleine brinkje Zijtak.

8. Sluiting
21:03 uur
Vastgesteld in de commissievergadering van 14 december 2021.

Voorzitter

Commissiegriffier

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via de raadsinformatiesite van gemeente Laren. Het besprokene is terug
te lezen in het aangekoppelde audiotranscript
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