BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 16 november 2021
Gemeentehuis te Blaricum
10.00 uur
Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester), Mw. A.M. Kennis (wethouder), mw.
M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer (wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (secretaris)
--

Afwezig

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W Besluitenlijst d.d. 9 november 2021 (concept)
Het college besluit de B&W Besluitenlijst van 9 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Aangepaste subsidieregeling Sport Blaricum
Korte inhoud: Op dit moment wordt er voor de subsidie sport nog gewerkt met de subsidiehandreiking
2008-2011. Enkele zaken uit de subsidieregeling zijn verouderd en dienen aangepast te worden.
Het college besluit: Akkoord te gaan met de Subsidieregeling sportverenigingen Blaricum 2022 (zie
bijlage).
2.2 HOV Blaricum
Korte inhoud: Op 20 september 2016 heeft de raad het besluit genomen toe te treden tot het project
HOV ’t Gooi. In Blaricum voert het HOV tracé over de Stroomzijde en de Stichtseweg. Over dit tracé
zullen in de toekomst maximaal 12 bussen per uur per richting rijden. Voor deze openbaar vervoer
verbinding wordt een nieuwe P+R / Halteplaats aangelegd en diverse aanpassingen aan de
weginfrastructuur gedaan. Ook wordt de huidige halteplaats/carpoolplaats aan de Randweg
omgebouwd tot een carpoolplaats met een groene inrichting. Voor een veilige inrichting van de
Stroomzijde is een ontwerpstudie uitgevoerd. Hierin wordt een aantal maatregelen voorgesteld die de
verkeersveiligheid verbeteren. Een van de maatregelen omvat het autovrij maken van de Stroomzijde.
Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan het raadsbesluit van september 2016;
2. in te stemmen met het definitief ontwerp van de P+R / halteplaats aan de Stichtseweg;
3. de raad voor te stellen het voorkeursontwerp met bijbehorende HOV-maatregelen voor een
veilige Stroomzijde, het definitief ontwerp voor de bocht Stichtseweg/Deltazijde/Floris V Dreef en
de inrichting van de carpoolplaats vast te stellen.
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3. Portefeuille wethouder mevrouw M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer
3.1 Voortgang implementatie Omgevingswet november 2021
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet (2021, 2022 en
2023) in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang
van de implementatie.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de voortgang van de implementatie
Omgevingswet wordt besproken;
2. de raad bijgevoegde raadsinformatiebrief te sturen.
3.2 Bezwaar tegen vellen esdoorn Huizerweg 48
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Het
advies van deze commissie is gevolgd.
Het college besluit: de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.
3.3 Aanpassingen aan de in januari en april 2020 vastgestelde Nota van Randvoorwaarden
voor de locatie Tergooi
Korte inhoud: Om de volgende stap in de planontwikkeling van het Tergooi terrein te kunnen doen,
wordt aan de raad ruimte en flexibiliteit gevraagd om op onderdelen van de huidige Nota van
Randvoorwaarden (NvR) af te wijken zodat de ontwikkelaar met de verdere uitwerking naar een
aanvaardbaar en exploitabel stedenbouwkundig plan kan starten.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Nota van Randvoorwaarden Tergooi;
2. in te stemmen met de Visie Tergooi Blaricum van 3 november 2021;
3. de gewijzigde Nota van Randvoorwaarden Tergooi ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te
leggen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 23 november 2021

Voorzitter,

Secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P. H. van Dijk
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