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Afwezige leden

1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 18 juni 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

RIB jaarverslag 2018 VTH
Korte inhoud: In het jaarverslag 2018 staat Welke activiteiten we hebben uitgevoerd in relatie
tot de beschikbare capaciteit. Het verslag dient om jaarlijks to evalueren of de in het
handhavingsuitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze
activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen zoals opgenomen in het
Handhavingsbeleid. Met het jaarverslag wordt invulling gegeven aan de wettelijke
verplichtingen van het Besluit (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de RIB en deze samen met het Jaarverslag
ter informatie aan de raad to sturen.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk
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Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 16 april 2019 geadviseerd enkele bezwaren nietontvankelijkto verklaren, de overige bezwaren ontvankelijk en ongegrond to verklaren en
voorts het bestreden besluit in stand to laten met verbetering van de bestemming Tuin en een
aanvullende motivering ten aanzien van welstand.
Conform advies wordt besloten:
1. Zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en enkele
bezwaren niet-ontvankelijk to verklaren;
2. De overige bezwaren ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand to laten met verbetering van de bestemming Tuin en een
aanvullende motivering ten aanzien van welstand.
In de gaten houden voor handhaving en Anne-Marie meenemen in de ontwikkeling
3.b.

Woondeal Metropoolregio Amsterdam - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte inhoud: De afgelopen maanden is er gewerkt aan een Woondeal tussen de MRA en
BZK. In het Portefeuillehouders overleg Bouwen en Wonen MRA van donderdag 6 juni is
ingestemd met het voorbereiden van de ondertekening van deze woondeal. De ondertekening
staat gepland op vrijdag 5 juli. Aan de colleges van de MRA regio is gevraagd de conceptwoondeal to bespreken en de inhoud to onderschrijven.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis to nemen van de inhoud van de voorgenomen Woondeal MRA-BZK (KABINET);
2. Kennis to nemen van het proces van totstandkoming van de Woondeal MRA-BZK
(KABINET).

3.c.

Verordening dode gezelschapsdieren
Korte inhoud: Voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren en huisdieren, zoals honden,
katten, fretten en hamsters, is wetgeving opgesteld. In deze wetgeving is bepaald dat iedere
gemeente verplicht is om via een gemeentelijke verordening regels op to stellen voor de
verwijdering van dode gezelschapsdieren. Gemeente Blaricum heeft hiervoor op dit moment
nog de Destructieverordening Blaricum. Deze is echter niet meet rechtsgeldig, omdat deze is
gebaseerd op oude wetgeving. Om weer aan de wet to voldoen wordt dan ook voorgesteld om
bijgaande verordening vast to stellen. Daarnaast beschikt de gemeente Blaricum over 1 locatie
die de dode gezelschapsdieren opvangt, bewaart en verwijdert. Deze locatie dient als
verzamellocatie aangewezen to worden door het college.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de verordening Bode gezelschapsdieren gemeente Blaricum;
2. De verordening dode gezelschapsdieren gemeente Blaricum ter vaststelling aan to bieden
aan de raad.
3. Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de raad, de gemeentewerf van
de BEL Combinatie aan to wijzen als verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren.
RV en RB kunnen door Haar de raad.

3.d.

Actieplan Geluid Blaricum
Korte inhoud: Op 17 oktober 2017 heeft het college de geluidsbelastingkaart voor
Blaricum vastgesteld. In vervolg hierop is Blaricum verplicht een actieplan geluid vast to stellen
waarin het beleid voor de komende 5 jaar met betrekking tot verkeerslawaai rond
gemeentelijke wegen wordt beschreven. Om aan deze verplichting to voldoen is het voorstel
om het bijvoegde actieplan geluid vast to stellen. Na vaststelling van het ontwerp actieplan
heeft de raad zienswijzen ingediend in de vorm van een amendement en een motie. Hierin gaf
de raad aan dat zij de plandrempel Wilde verlagen tot 68 d6 Lden.
Conform advies wordt besloten:
1. Het actieplan geluid Blaricum 2018-2023 vast to stellen;
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2. De plandrempel op 68 dB Lden vast to stellen;
3. De raad hierover to informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
3.e.

Milieujaarverslag 2018 en jaarrapportage OFGV 2018
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op to stellen. In het
milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn
uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de OFGV
zijn openomen in de jaarrapportage 2018 van de OFGV.
Conform advies wordt besloten het milieujaarverslag 2018 en de jaarrapportage OFGV 2018
vast to stellen en beide rapportages ter kennis aan de raad aan to bieden.

3.f.

Eikenprocessierups
Korte inhoud: Dit jaar is er bewust gekozen om preventief twee keer to spuiten met het
biologisch middel Xentari om minder overlast to krijgen van Eikenprocessierups (EPR). De
vakafdeling heeft hier bewust voor gekozen vanwege de vroegtijdige voorspelling van toename
van EPR dit jaar. Er zijn ruim tweeduizend eiken (27%) van de in totaal 7.373 st zomereik
gespoten (Blaricum 1981 st, Eemnes 2795 st, Laren 1961 st).
Desondanks is er sinds week 23 een toename van meldingen en waarnemingen van EPR.
Niet alleen het aantal nesten per boom is aanzienlijk toegenomen als ook de hoeveelheid
rupsen (grootte van de nesten) per boom.
In week 24 is een verder explosieve stijging geconstateerd. Controle van meldingen en eigen
waarnemingen hebben 225 stuks nieuwe aangetaste bomen opgeleverd in het stedelijk
gebied waarvan de meeste meerder nesten hebben.
Het college besluit:
1. Om in 2019 een overschrijding van maximaal € 20.000 to accepteren om in het kader van
de volksgezondheid per direct maatregelen to nemen om de eikenproccessierups to bestrijden
in de meest risicovolle gebieden in Blaricum:
2. Om in 2020 preventieve en repressieve maatregelen to nemen ter voorkoming van de
ontwikkeling van de eikenprocessierups en daar dekking voor to regelen in de begroting 2020.
3. Om in to zetten op meer biodiversiteit o.a. bij de renovatie van de Bijvanck.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 2 juli 2019

Datum

2 juli 2019
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