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Registratienummer
Onderwerp

Coll.Verw
B19.0079
onderzoeksplan Inkoopbeleid, Contractmanagement, Europees
Aanbesteden en Maatschappelijk Verantwoord inkopen

Voorgesteld besluit

Het onderzoeksplan voor het onderzoek naar Inkoopbeleid, Contractmanagement, Europees aanbesteden en Maatschappelijk Verantwoord inkopen vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeentewet schrijft voor dat ieder college onderzoek laat uitvoeren
naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde
bestuur. De rapportages die voortkomen uit dit zelfonderzoek worden gedeeld met de raad. Het college heeft op 18 december 2018 besloten een
onderzoek uit voeren naar Inkoopbeleid, Contractmanagement, Europees
aanbesteden en Maatschappelijk verantwoord inkopen. Om het onderzoek
uit te voeren is een onderzoeksplan opgesteld. Het college besluit om het
onderzoeksplan vast te stellen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Steij
Registratienummer
B19.0081
Onderwerp
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer
Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond
Voorgesteld besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer en
de burgemeester van Haarlemmermeer mandaat, volmacht en
machtiging te verlenen voor de uitvoering van het
doelgroepenvervoer overeenkomstig het bijgevoegde mandaat-,
volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer
Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer – IJmond.

Publiekssamenvatting

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en
Zandvoort zijn gezamenlijk opdrachtgever van RegioRijder. Dit is het regionale systeem van doelgroepenvervoer.
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Op 1 augustus 2018 zijn de gemeenten voortbouwend op de samenwerking een uitvoeringsconvenant aangegaan. Onderdeel van dit convenant is
de oprichting van een Regionaal Contractmanagement Team (RCT). Het
RCT wordt namens alle gemeenten verantwoordelijk voor de regionale taken die nodig zijn voor de aansturing van het doelgroepenvervoer. De gemeente Haarlemmermeer treedt namens de gemeenten op als ambtelijk
opdrachtgever van het RCT en penvoerder. Om dit juridisch te regelen verleent het college van Velsen mandaat, volmacht en machtiging aan het college en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit besluit heeft geen gevolgen voor
de gebruikers van het doelgroepenvervoer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Dinj
B19.0085
ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen
Velsen-Noord

Voorgesteld besluit
1. Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord
met identificatienummer NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-V001
6 weken ter visie te leggen;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening toe te zenden aan de wettelijke overlegpartners en andere
betrokken partijen.

Publiekssamenvatting

Voor de bedrijventerreinen Velsen-Noord is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het gebied ligt rondom de kern Velsen-Noord. Het
gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijvigheid, van zware industrie en distributiebedrijven tot kleine bedrijvigheid. Ook het volkstuinencomplex “Wijkeroog” ligt in het plangebied. Het gebied kent niet veel
wisselingen. Omdat het gebied al bijna volledig is ingevuld, is er weinig dynamiek in het gebied.

Met het huidige bestemmingsplan is het niet mogelijk om per adres de bestemming te tonen. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners/eigenaren
van bedrijven het bestemmingsplan makkelijk digitaal, vanuit huis, kunnen
raadplegen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt dat wel mogelijk.
Er zijn 2 ontwikkelingen in het plangebied opgenomen:
een door de provincie verleende vergunning voor het windpark Spuisluis, waarvan één van de zes windturbines in dit bestemmingsplan is
opgenomen. Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vergunning terecht is verleend.
het vestigen van een medische kliniek in het pand Leeghwaterweg 1B.
Het participatietraject begint met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Ook wordt een inspraakavond gehouden. Een
voorontwerpbestemmingsplan heeft nog geen juridische status. Het is een
conceptplan waarin nog gemakkelijk wijzigingen kunnen worden aange-
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bracht. Nadat de opmerkingen zijn verwerkt leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dan kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad
worden ingediend en volgt raadsbesluitvorming over het bestemmingsplan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll.Dinj
B19.0077
Aanvraag omgevingsvergunning Lierstraat 93 in IJmuiden

Voorgesteld besluit

voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het vergroten van de
zolderverdieping op het perceel Lierstraat 93 in IJmuiden:
1. de adviezen van de commissie Stedelijk Schoon d.d. 15 november
2018 en 24 januari 2019 terzijde te leggen;
2. en voor voornoemd bouwplan omgevingsvergunning te verlenen

Publiekssamenvatting

Voor het vergroten van de zolderverdieping op het perceel Lierstraat 93 in
IJmuiden is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zolderverdieping wijkt qua grootte (bouwhoogte) en vormgeving af van de bouwtrend
van naastgelegen woningen. De welstandscommissie adviseert het college
de eenheid van het bouwblok niet aan te tasten en de vergunning te weigeren. Het bouwplan past echter binnen de bouw- en goothoogten van het
bestemmingsplan. Omdat de wet en eerdere gerechtelijke uitspraken in dat
geval stellen dat het bestemmingsplan leidend is, heeft het college besloten om het advies van de welstandscommissie terzijde te leggen en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De aanvrager heeft ook aangegeven de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt te willen
benutten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll.Dinj
Registratienummer
B19.0075
Onderwerp
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
Voorgesteld besluit
1.
2.

3.
4.
5.

6.

het memo 'Resultaat nader onderzoek met betrekking tot bestemmingsplan Brederoodseweg 41' vast te stellen;
het raadsvoorstel ‘Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)’ (Rs18.00270) van 9 januari 2018 in te trekken en in plaats daarvan:
de raad voor te stellen de Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Brederoodseweg 41 vast te stellen;
de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Brederoodseweg 41
vast te stellen;
de raad voor te stellen het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 gewijzigd vast te stellen (NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1R001) zoals opgenomen in de Nota behandeling zienswijzen;
de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten anderszins is verzekerd, namelijk door de anterieure overeenkomst die tussen de initiatiefnemer en de gemeente is
gesloten.
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Publiekssamenvatting

De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid wordt herontwikkeld. Het
plan omvat de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van 3 vrijstaande woningen. Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan lagen van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage en er zijn 46 zienswijzen ingediend. Deze hebben met
name betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waarden van het
gebied. Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is besloten om aan de
groene zoom aan de noord- en oostzijde van het plangebied de bestemming Natuur toe te kennen, in plaats van de bestemming Groen.
Naar aanleiding van behandeling van het bestemmingsplan in de raadssessies van 8 februari en 12 april 2018 zijn op verzoek van de gemeenteraad de cultuurhistorische en stedenbouwkundige inpassing, alsmede de
financiële onderbouwing van het plan nogmaals onderzocht. De resultaten
van dit nader onderzoek geven geen aanleiding om het bestemmingsplan
verder aan te passen.
Het college heeft het memo ‘Resultaat nader onderzoek met betrekking tot
bestemmingsplan Brederoodseweg 41’ vastgesteld en besloten om de
raad opnieuw voor te stellen om de Nota behandeling zienswijzen, het
beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 vast te
stellen.
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