PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 29 augustus 2017
locoburgemeester A.V. Baerveldt
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder F. Bal
Afwezig:
Burgemeester F.C. Dales
Wethouder R. te Beest
OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 25 juli 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0294
Openbaar direct
Beleidsplan jeugd 2018 - 2021 "Opgroeien in de IJmond" – versie Velsen

Besluit

De raad voor te stellen het ‘Beleidsplan jeugd 2018 - 2021 "Opgroeien in de
IJmond” - versie gemeente Velsen’ vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan jeugd 2018 - 2021
"Opgroeien in de IJmond" – versie Velsen vast te stellen. Met de vaststelling van dit beleidsplan zal uitvoering gegeven worden aan de Jeugdwet.
Het beleidsplan beschrijft wat we in de gemeente Velsen en de IJmond
doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning
en specialistische jeugdhulp. Door te investeren in vroegsignalering en
preventie willen we voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen
erger worden en zij specialistische jeugdhulp nodig hebben. Als er specialistische ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet. Zo krijgen onze jeugdigen eerder passende ondersteuning. Het beleidsplan is IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale paragrafen.
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0276
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Statutenwijziging Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
Besluit

In te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging Stichting Regionaal
Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Publiekssamenvatting

Op 18 december 2008 is Stichting RIJK opgericht door negen gemeenten.
In december 2011 heeft het college besloten per 1 januari 2012 toe te treden tot de stichting. Sinds de oprichting zijn de statuten, op een kleine wijziging na, niet aangepast. Gelet op veranderde wetgeving, de groei van de
Stichting en de tendens van intergemeentelijke samenwerking in gemeenschappelijke regelingen, is aanpassing van de statuten gewenst. Het besluit
tot aanpassing kan conform de bestaande statuten slechts door het Algemeen Bestuur van de stichting worden genomen als de colleges van alle
aangesloten gemeenten het voorgenomen besluit tot wijziging hebben
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goedgekeurd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0282
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Coördinatieprocedure Motorhuislocatie (vaststellen bestemmingsplan)
Besluit

de raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan "Motorhuislocatie" NL.IMRO.0453MOTORHUIS1R001) gewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De locatie Motorhuis aan de Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord wordt
herontwikkeld. Het plan is om hier tien 2-onder-1-kapwoningen te realiseren. Op 24 november 2016 heeft de raad besloten om voor deze ontwikkellocatie een coördinatiebesluit vast te stellen. Hiermee is het mogelijk
gemaakt om de verschillende besluiten die nodig zijn voor herontwikkeling
van de locatie gelijktijdig voor te bereiden en gelijktijdig vast te stellen. Het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en
ontheffing Hogere grenswaarden hebben van 22 juni tot en met 3 augustus 2017 ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Nu de ontwerpfase van de procedure met goed gevolg is
doorlopen, wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Motorhuislocatie ter
vaststelling aan te bieden aan de raad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0287
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Inspraakrapportage bestemmingsplan Hillegondswegje 14
Besluit

1. De inspraakrapportage “Hillegondswegje“ vast te stellen.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan, aangepast naar aanleiding van de
inspraakrapportage, als ontwerpbestemmingsplan in procedure te
brengen en ter visie te leggen.

Publiekssamenvatting

Op het perceel Hillegondswegje 14 in de Velserbroek is een agrarische
bedrijfswoning gelegen. Na het beëindigen van de agrarische activiteiten is
men op het perceel, tot op heden, blijven wonen. De eigenaar/bewoner is
nu voornemens de bestaande situatie te formaliseren, wat inhoudt dat voor
de kavel met bedrijfswoning een bestemmingswijziging van een agrarische
bestemming naar een woonbestemming wordt gevraagd. Het is dan mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het perceel te realiseren,
waarbij de huidige bedrijfswoning door een nieuw te bouwen reguliere woning wordt vervangen. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak ter visie gelegen tot 11 augustus. Er zijn op het voorontwerp bestemmingsplan twee reacties binnengekomen. Deze reacties hebben tot
een kleine aanpassing van het bestemmingsplan geleid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0285
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Nieuwe controlesystematiek brandveiligheid in Veiligheidsregio Kennemerland
Besluit

1. De nieuwe controlesystematiek brandveiligheid vast te stellen;
2. Het besluit onder 1. per 1 september 2017 in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

De controletaak op het gebied van brandveiligheid wordt uitgevoerd door
de brandweer Kennemerland, sector Proactie & Preventie van de Veilig-
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heidsregio Kennemerland (VRK). De huidige controlesystematiek brandveiligheid leidt tot een goed brandveiligheidsniveau, maar stimuleert gebruikers/gebouweigenaren onvoldoende om de eigen verantwoordelijkheid op
het gebied van brandveiligheid in te vullen. Een nieuwe controlesystematiek
moet de eigen verantwoordelijkheid meer stimuleren. Door middel van
zelfcontroles via een digitale vragenlijst voert de gebruiker/eigenaar zelf
een enkelvoudige controle uit. Het zijn controles op hoofdpunten waarbij
met name gekeken wordt naar blusmiddelen, nooduitgangen en nooduitgang verlichting. Wie dit zorgvuldig doet en voldoet aan de brandveiligheidseisen zal minder gecontroleerd worden, waardoor naar verwachting
capaciteit vrij komt om deze op een effectievere manier in te zetten. De
verwachting is dat de nieuwe controlesystematiek zal leiden tot een betere
brandveiligheid en vermindering van de controledruk voor gebruikers/gebouweigenaren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0298
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Verzoek om toekenning van planschade met betrekking tot een perceel in
Driehuis
Besluit

Ten aanzien van het verzoek om tegemoetkoming in planschade, ingediend door de eigenaren van een woning in Driehuis, ten gevolge van het
vaststellen van het bestemmingsplan “HOV-tracé”:
1.
het daarop gegeven advies planschade van de SAOZ van januari
2017 over te nemen;
2.
het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.

Publiekssamenvatting

De eigenaren van een woning in Driehuis hebben een verzoek om tegemoetkoming van schade als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend. Verzoekers stellen dat schade in vorm
van waardevermindering is gelegen in verband met de bepalingen van
het bestemmingsplan “HOV-tracé”. Overeenkomstig de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011 is voor
dit verzoek deskundig extern advies gevraagd. Overeenkomstig dit extern advies wordt geconcludeerd dat verzoekers geen planschade lijden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0296
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Verzoek om toekenning van planschade met betrekking tot een perceel in
IJmuiden
Besluit

Ten aanzien van het verzoek om planschade, ingediend door de eigenaren
van een woning in IJmuiden, ten gevolge van het verlenen van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan voor het perceel
Burgemeester Rambonnetlaan 2 in IJmuiden:
1. het daarop gegeven advies planschade van de SAOZ van 31 mei 2017
over te nemen;
2. het verzoek om tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een
bedrag ter hoogte van toe te kennen € 2.850,-.

Publiekssamenvatting

De eigenaren van een woning hebben een verzoek om tegemoetkoming
van schade als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ingediend. Verzoekers stellen dat schade in vorm van waardevermindering
is gelegen in verband met de verbouwing/uitbreiding van het achter het
appartement van verzoeker gelegen woongebouw (Burgemeester Rambonnetlaan 2 te IJmuiden). Overeenkomstig de Procedureverordening voor
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advisering tegemoetkoming in planschade 2011 is voor dit verzoek deskundig extern advies gevraagd. Overeenkomstig dit extern advies wordt
geconcludeerd dat verzoekers planschade lijden en deze dient te worden
toegekend.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0293
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Verzoek tegemoetkoming planschade met betrekking tot een perceel te
Santpoort-Zuid
Besluit

Ten aanzien van het verzoek om tegemoetkoming in planschade, ingediend
door de voormalige eigenaren van een woning ten gevolge van de planologische bepaling “Verkeer” uit het bestemmingsplan “De Leck en De Bergen”:
1. het daarop gegeven advies planschade van SAOZ d.d. juni 2016 over
te nemen;
2. het verzoek om een tegemoetkoming in planschade af te wijzen.

Publiekssamenvatting

Voormalige eigenaren van een woning te Santpoort-Zuid hebben een verzoek om een tegemoetkoming in planschade ingediend. Zij stellen planschade te lijden als gevolg van de planologische bepalingen uit het bestemmingsplan “De Leck en De Bergen”. De planschade richt zich op de
weg die langs het spoor kan worden gerealiseerd bij het perceel te Santpoort-Zuid.
Op grond van de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade 2011 is voor dit verzoek deskundig extern advies gevraagd. In
overeenstemming met dit advies is besloten het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0288
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9
Besluit

In te stemmen met het voornemen van het college om een zienswijze op
de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 vast te stellen en in te
dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Publiekssamenvatting

Er wordt al lange tijd gesproken over de ontbrekende schakel in het wegennet tussen de A8 en de A9. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben gezamenlijk een planstudie uitgevoerd naar de Verbinding A8-A9. De planstudie bestaat uit een milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Gedeputeerde Staten
hebben de onderzoeksrapporten van de planstudie vrijgegeven voor inspraak. Het college is voornemens een zienswijze in te dienen waarin een
voorkeur wordt uitgesproken voor het Golfbaanalternatief. Voordat deze
zienswijze wordt ingediend, stelt het college de raad in de gelegenheid
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Aangezien wordt voldaan aan
de voorwaarde van bereikbaarheid en/of leefbaarheid stelt het college de
raad tevens voor de eerder ingestelde bestemmingsreserve voor een financiële bijdrage aan de Verbinding A8-A9 in stand te houden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Bal
Registratienummer
B17.0289
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Vaststellen ontwerp Parkeervoorziening L. Zocherplantsoen te Velserbroek
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Besluit

1. Tot het voornemen het ontwerp ‘’Parkeervoorziening L. Zocherplantsoen’’ vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een deel van de grond op de locatie L. Zocherplantsoen van de classificatie ‘behouden groen met groencompensatie’
te veranderen in ‘niet te behouden groen’.
3. Het voorgenomen besluit als definitief te beschouwen na het besluit van
de raad.

Publiekssamenvatting

Vanuit de omgeving van het L. Zocherplantsoen te Velserbroek is het verzoek gekomen voor meer parkeergelegenheid, met name bij de entree van
de woonwijk. De huidige parkeervoorziening is hier niet voldoende voor het
aanbod van auto’s. In de omgeving is er geen ruimte om extra parkeergelegenheid aan te leggen zonder hiervoor een groenvoorziening deels op te
geven. Deze groenvoorziening staat aangemerkt als ‘’te behouden groen
met compensatieregel’’. Aanpassing is mogelijk volgens de criteria opgenomen in het groenbeleidsplan met een besluit van de gemeenteraad en
compenserende maatregelen. Het groen wordt gecompenseerd in oppervlak en waarde van het groen. Het college is voornemens het ontwerp voor
het betreffende deel van het L. Zocherplantsoen vast te stellen. Daaraan
voorafgaande wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de compensatie van het groen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll.Bal
Registratienummer
B17.0268
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Vrijgave inspraak concept Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Besluit

1. het portefeuillehoudersoverleg te verzoeken voorafgaand aan de ter
visie legging het concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand conform
bijgaande brief aan te passen en het in overeenstemming te brengen
met het Velsense beleid.
2. het concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, nadat de in de brief
gemaakte opmerkingen zijn verwerkt, per 1 oktober 2017 vrij te geven
voor de inspraak.

Publiekssamenvatting

Het concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is tot stand gekomen in
een regionale samenwerking van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort en
de provincie Noord-Holland. Het is een toekomstvisie voor de Binnenduinrand, één van de ‘metropolitane landschappen’ van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). De contouren van het plangebied, de ‘Binnenduinrand’,
worden gevormd door het Noordzeekanaal in het noorden, door grofweg
de A208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten, door de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden en door de Noordzee in het westen.
De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Binnenduinrand heeft
namens de MRA het concept-Ontwikkelperspectief Binnenduinrand toegezonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten en aan het
college van GS van de provincie Noord-Holland met het verzoek om dit vrij
te geven voor de inspraak. Het Ontwikkelperspectief schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners
het unieke en hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de
toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken. Het benoemt
daarnaast de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren.
Het college verzoekt de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg middels een brief om enkele aanpassingen van het concept- Ontwikkelperspectief, voordat deze wordt vrijgegeven voor inspraak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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