Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:
Ontsluiting woningen Schapendrift Blaricum naar Laren
Laren, 6 juli 2021
Overeenkomstig artikel 32 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende vragen, ter schriftelijke
beantwoording.
Toelichting
Op Blaricums grondgebied wordt op het terrein aan de Schapendrift naast de reeds bestaande villa
door kavelscheiding een tweetal villa’s gebouwd. Eén van de drie villa’s heeft de uitgang op de
Schapendrift op Blaricums grondgebied, de tweede en derde villa lijken aan te willen sluiten op
Larens grondgebied op de 2e Ruiterweg en daarmee op een door het GNR beheerd gebied. Dit terwijl
ontsluiting via dit terrein op Blaricums grondgebied uitstekend mogelijk is gezien de aard en omvang
van het terrein en een daarop aanwezige weg voor de bestaande villa (mogelijk met recht van
overpad).
Wij hebben vernomen dat het GNR tegen deze voorgenomen ontsluiting is. Daarnaast heerst onder
aanwonenden en buurtbewoners veel onrust over zo’n mogelijke ontsluiting. Laren is het bevoegd
gezag als het gaat om het toestaan van deze ontsluiting. Wij hebben daarom de volgende vragen
voor u.
Vragen:
1) Is het college op de hoogte van dit project? Zo nee, wilt u zich daarvan op de hoogte stellen
gegeven de hierboven geschetste situatie?
2) Is het college op de hoogte van de voornemens om mogelijk op genoemde wijze te
ontsluiten op Larens grondgebied?
3) Heeft het college kennis van de onrust die is ontstaan bij de bewoners en de weerstand die
het GNR heeft tegen deze plannen?
4) Zo nee, bent u dan bereid de omwonenden en het GNR op de hoogte te stellen?
5) Is het college voornemens – ondanks de bezwaren van de bewoners, van het GNR en wat
volgt uit goed beheer van onze engen - toestemming te verlenen voor deze ontsluiting?
Nico Wegter
fractievoorzitter D66 Laren
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