
 

 

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 

(Via de raadsvoorzitter) 

 

Onderwerp: Masterplan Laren Regenklaar  

 

 

                                                                                                   Laren, 31-07--2020 

 

Overeenkomstig artikel 32 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad, stellen we u 

ter schriftelijke beantwoording de hiernavolgende vragen over het Brinkplan en Masterplan 

Laren Regenklaar  

Overwegingen 
 
In de raadsvergadering van 24 juni 2020 is het raadsvoorstel “Herinrichting Brink en 
Waterberging” aangenomen.  

In dat raadsvoorstel staat onder andere: 

 

Naar nu blijkt, staat in dat conceptmasterplan een serie oplossingen voor het 
regenwaterprobleem , onder meer betreffende de hoger gelegen gebieden van Laren (zie 
voorbeeld in bijlage). 

Wij zijn van mening dat de raad de beschikking had moeten hebben over  dat plan omdat 
deze betrokken diende  te worden bij de beoordeling en besluitvorming van het 
raadsvoorstel “Herinrichting Brink en waterberging”.  

Onduidelijk is waarom dit conceptmasterplan ( februari 2020 ) niet aan commissie c.q. raad 
is voorgelegd.  

 



 

Presidium 3-2-2020 

 

 

Vragen ter schriftelijke beantwoording 

Dit roept bij ons de volgende vragen op. 

1. Waarom heeft de raad het genoemde conceptmasterplan niet ontvangen 

voordat tot het raadsvoorstel “Herschikking Brink” werd besloten?  

2. Is het college met ons eens dat alle plannen in het kader van het project “

Laren Regenklaar”zoals  vervat in het conceptmasterplan, in onderlinge 

samenhang beoordeeld moeten worden?  

3. Is het college het daarom met ons eens dat besluitvorming  betreffende 

maatregelen aangaande waterberging op de Brink niet los gezien kan worden 

van de andere elementen zoals vervat  in het conceptmasterplan? 

4. Dientengevolge was  o.i. bovengenoemde besluitvorming van de raad (d.d. 

24.06.20)op onvoldoende informatie gestoeld . Wat gaat het college doen om 

deze omissie  te herstellen -   bijv. alsnog per direct het conceptmasterplan 

aan de raad voor leggen , zodat  de laatste,  in het licht van haar 

besluitvorming betreffende dat plan,  haar eerder besluit m.b.t. boven 

genoemd  raadsvoorstel kan  heroverwegen ? 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nico Wegter  

Fractie D66  

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 

Bron: Masterplan Laren Regenklaar 

 

 

 

 

 


