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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 04 september 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Diep
B18.0265
Openbaar week later via besluitenlijst
Herinrichting omgeving KPN locatie; vaststellen definitief ontwerp

Besluit

Het ontwerp ''Herinrichting omgeving KPN locatie'' en de bijbehorende inspraakrapportage vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het riool in de Spaarnestraat en de Merwedestraat in IJmuiden moet vervangen worden. Dat is gebleken uit de inspectie die is uitgevoerd. Voor de
gemeente is dit een goed moment om de straten opnieuw in te richten. In
het nieuwe ontwerp is nagedacht over de aansluiting op het terrein van de
supermarkt die daar gebouwd gaat worden. Het gebied rondom de supermarkt krijgt een hoogwaardige uitstraling met nieuwe bomen. Ook krijgen
de Spaarnestraat, de Merwedestraat en het stuk Maasstraat daartussen
een nieuwe wegindeling die past bij de nieuwe maximumsnelheid van 30
km/uur. Op het voorgestelde ontwerp zijn drie inspraakreacties ontvangen.
De reacties hebben geleid tot twee kleine wijzigingen in het ontwerp. Het
college heeft besloten het ontwerp vast te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0290
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Definitieve vaststelling route vervoer gevaarlijke stoffen
Besluit

1. Tot de definitieve wijziging van de route vervoer gevaarlijke stoffen:
a. Het verwijderen van de rijkswegen A22 en A9 uit de gemeentelijke
route
b. Het uitbreiden van de gemeentelijke route met de volgende wegen in
de IJmond-haven:
• Zeehavenweg tot aan de Volendamkade,
• Volendamkade en Monnickendamkade (uitgezonderd de Monnickendamkade tussen de Breskensstraat en Vlissingenstraat).
c. Het vaststellen van drie alternatieve routes:
• Voor de bestaande route Velsertraverse /Rijk de Waalweg /
Wenckebachstraat / Staalhavenweg / Noordersluisweg / Pontweg
het alternatief:
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•

•

Velsetraverse / Lijndenweg / Basisweg / Wijkermeerweg / Concordiastraat / Pontweg.
Voor de bestaande (deel)route Amsterdamseweg / Parkweg /
Stationsweg /Pontplein het alternatief:
Amsterdamseweg /Rijksweg /A208 /Santpoortse Dreef / Hagelingerweg / Van den Vondellaan / Waterloolaan /Minister van
Houtenlaan / Pontplein.
Voor de bestaande (deel)route Pontplein / Kanaaldijk / Geul/
Dokweg/ bedrijventerrein Zeehaven het alternatief:
Minister van Houtenlaan / Zeeweg / Heerenduinweg / Kruisberglaan / Zeewijkplein / Planetenweg / Pleiadenplantsoen / Raafstraat / Dokweg / bedrijventerrein Zeehaven.

Publiekssamenvatting

Op 9 januari 2018 heeft het college de ontwerp wijziging van de route vervoer gevaarlijke stoffen (hierna route) inclusief het vaststellen van drie alternatieve routes ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraaktermijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft besloten om de
wijziging van de route en de drie alternatieve routes definitief vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0235
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
MRA Programma Warmte & Koude Samenwerkingsovereenkomst
Besluit

1. De samenwerkingsovereenkomst ‘Metropool Regio Amsterdam (MRA)
‘Warmte & Koude’ tot 1 juni 2021 aan te gaan.
2. Voor drie jaar financieel bij te dragen voor € 5.000,- per jaar.

Publiekssamenvatting

In 2015 is Velsen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het
programma Warmte en Koude van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Om deze samenwerking de komende drie jaar voort te zetten is een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het programma richt zich op de
ontwikkeling van nieuwe duurzame warmtebronnen en warmte-infrastructuur, communicatie, lobby en afstemming van gemeentelijke
energietransitieplannen. De samenwerkende partijen zetten zich in om
knelpunten aan de vraagzijde weg te nemen, zoals betere tariefmodellen
en keuzevrijheid voor eindgebruikers. Het college wil de samenwerking
voortzetten en gaat hiertoe de nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0259
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het verhogen van een stal en
het legaliseren van het gebruik als pensionstalling van paarden op het perceel Hofgeesterweg 3 in Velserbroek
Besluit

Voor het verhogen van een stal en het legaliseren van het gebruik als pensionstalling van paarden op het perceel Hofgeesterweg 3 te Velserbroek:
1. de ontwerpverklaring van geen bedenking van de raad in procedure te
brengen en de raad overeenkomstig te informeren;
2. het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning in
procedure te brengen voor de activiteiten:
• het bouwen van een bouwwerk;.
• strijdig planologisch gebruik, en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan Hofgeest, krachtens het bepaalde in artikel 2.1 juncto 2.12,
lid 2, sub a en onder 3 Wabo.

Publiekssamenvatting

Voor het perceel Hofgeesterweg 3 te Velserbroek is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verhogen van een stal en het legaliseren
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van het gebruik als pensionstalling van paarden. . Dit bestaande gebruik
is in strijd met het geldende bestemmingsplan Hofgeest. Medewerking kan
alleen worden verleend met een uitgebreide procedure (afwijken van het
bestemmingsplan). De aangevraagde hoogte van de stal is passend binnen
het bestemmingsplan. Het project is voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing. Door het verlenen van een vergunning wordt een einde
gemaakt aan het strijdig gebruik met het bestemmingsplan.. Voordat de
vergunning kan worden verleend, dient de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter
inzage te liggen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen. Voordat het college definitief beslist op de aanvraag dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking af te geven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B18.0287
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Zienswijze ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening
Besluit

Een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op
de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Publiekssamenvatting

De provincie heeft de ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ter inzage gelegd. De Provinciale Ruimtelijke Verordening
(PRV) stelt ruimtelijke regels waar gemeenten rechtstreeks aan gebonden
zijn. Het college heeft besloten om een zienswijze te sturen naar de provincie met opmerkingen op deze wijzigingen. Deze opmerkingen gaan met
name over de verhouding tussen natuur en recreatie. Het college is van
mening dat de provincie met deze wijziging nieuwe recreatieve ontwikkelingen onmogelijk maakt. Deze ontwikkelingen, zoals de Kustvisie en de
intensivering van recreatie langs het Noordzeekanaal, zijn wel opgenomen
in de Structuurvisie Velsen en in de provinciale Visie Noordzeekanaalgebied.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
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