DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Gemeente Laren - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

8 februari 2022
Raadhuis Laren
10:00 uur
13:00 uur
N. Mol
S. van Waveren

Aanwezig

N. Mol, P.A.M. Calis, A.H.M. Stam, J.G. den Dunnen, S. van Waveren

Afwezig

--

01

Portefeuille: allen

01.01

Openbare besluitenlijst d.d. 1 februari 2022
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

02

Portefeuille: burgemeester N. Mol
--

03

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis
--

04

Portefeuille: wethouder A.H.M. Stam

04.01

Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
Korte inhoud: Het klimaat verandert. De kans op extreme regen, hitte, droogte en
overstromingen neemt toe. De afspraken uit de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige
Nieuwbouw MRA en provincie Noord Holland zijn een uitwerking van het landelijke Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Ze maken duidelijk wat we in de MRA verstaan onder
klimaatbestendige nieuwbouw en stimuleren dat alle nieuwbouwprojecten zoveel als mogelijk
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klimaatbestendig worden gerealiseerd. Met het onderschrijven van de afspraken leggen we
onszelf een inspanningsverplichting op om deze te verankeren in ons beleid en handelen.
Besluit - Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,
besluiten:
1. de intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland en
bijbehorende intentieverklaring te onderschrijven en zich in te spannen de afspraken te
verankeren in beleid en handelen;
2. in te stemmen met de afvaardiging van portefeuillehouder A.H.M. Stam, naar een
markeringsmoment in het jaar 2022, om de afspraken uit de intentieovereenkomst
Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord-Holland te onderschrijven namens de
gemeente Laren.
04.02

Bezwaar omgevingsvergunning aanleggen in-/uitrit Zevenend 67
Korte inhoud: Er is bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het aanleggen
van een uitrit op het perceel Zevenend 67. De commissie voor de bezwaarschriften heeft een
hoorzitting gehouden en advies dienaangaande uitgebracht. Voorgesteld wordt hiermede het
advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen.
Besluit – Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen;
2. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit aan te vullen met de maximaal toegestane hoogte van de heg en
met de rechtsgrond van de intrekking van het eerdere besluit nl. art. 2.33 tweede lid
onder b van d e Wabo juncto art. 1.6 onder e van de Apv.

04.03

Natuurverbinding N525 Zuider/Westerheide
Korte inhoud: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil het college en de raad informeren
over de ontwikkelingen rond de beoogde natuurverbinding tussen de Zuiderheide en
Westerheide over de provinciale weg N525 (Hilversumseweg) tussen Laren en Hilversum.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde brief waarin wordt besproken: de stand
van zaken van de ontwikkeling van de natuurverbinding over de N525;
2. de brief ter kennisname naar de raad te sturen.

04.04

Informatienota Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)
Korte inhoud: Delen van de eerste resultaten van het Wonen in de Metropoolregio
Amsterdam (WiMRA) onderzoek 2021.
Besluit - Het college besluit de informatienota 'Eerste resultaten WiMRA onderzoek 2021
Woningvoorraad en Bewoning' te delen met de raad.

05

Portefeuille: wethouder J.G.D. den Dunnen
--

06

Rondvraag
--
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Vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Laren d.d. 15 februari 2022.
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