PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 16 juli 2019
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K. Radstake
wethouder B. Diepstraten
wethouder J. Verwoort
wethouder F. Bal
wethouder S. Dinjens
wethouder M. Steijn

OPENBARE PERSBESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 16 juli 2019
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep
B19.0267
Groot onderhoud Kortenaerstraat; vaststellen definitief ontwerp

Besluit

Het definitief ontwerp ''Herinrichting Kortenaerstraat'' en de bijbehorende
inspraakrapportage vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het riool in het deel van de Kortenaerstraat tussen de Trompstraat en de
Ruyterstraat in IJmuiden moet vervangen worden. Dat is gebleken uit de
inspectie die is uitgevoerd. Voor de gemeente is dit een goed moment om
de straat opnieuw in te richten. In het nieuwe ontwerp is nagedacht over de
verkeersveiligheid en vergroening van de straat. De straat krijgt een hoogwaardige uitstraling door het nieuwe ontwerp. Bewoners reageerden positief op het 3D-ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens de formele
inspraakperiode hebben we slechts twee reacties ontvangen. De reacties
hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen in het ontwerp. Het college
heeft besloten het ontwerp vast te stellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep
Registratienummer
B19.0265
Onderwerp
Vaststellen ontwerp ‘’Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’’
Besluit

Het definitief ontwerp ‘’ Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’’ en de
bijbehorende inspraakrapportage vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De gemeente gaat de veiligheid voor fietsers op drie kruispunten in Velserbroek verbeteren. Bij de kruising Dammersboog/Velserbroekse Dreef/D.
Marotstraat, de rotonde Velserbroekse Dreef/Zon Bastion/Langemaad en
de oversteek Zeilpad/Westbroekerweg worden maatregelen getroffen. Bewoners en belanghebbenden hebben kunnen reageren op het ontwerp dat
is gemaakt. Daar zijn 18 inspraakreacties op ontvangen. De reacties hebben geleid tot het schrappen van de extra inritten naar de ventweg van de
Westbroekerweg en het toevoegen van snelheidsremmende drempels bij
de Dammersboog. Het college heeft het definitief ontwerp en de bijbehorende inspraakrapportage vastgesteld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portefeuillehouder
Registratienummer

Coll. Diep
B19.0208
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Onderwerp

Vaststellen ontwerp "herinrichting Kennemerlaan"

Besluit

1. De inspraakrapportage "Herinrichting Kennemerlaan" vast te stellen:
2. Het definitief ontwerp Kennemerlaan vast te stellen.
3. Een budget van €1.800.000,-- beschikbaar te stellen uit de investeringslijst jaarschijf 2019.

Publiekssamenvatting

De gemeente gaat de Kennemerlaan herinrichten. Het is de bedoeling om
de weg minder op een doorgaande route te laten lijken. Daarom gaat de
snelheid terug van 50km/uur naar 30km/uur. In het nieuwe ontwerp wordt
de rijbaan versmald en de verhoging die in de huidige indeling tussen rijbaan en fietspad zit verdwijnt. De bomen blijven in de nieuwe inrichting
staan. Een klankbordgroep heeft meegewerkt aan het voorlopige ontwerp
dat de inspraak is ingegaan. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente
11 inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben geleid tot kleine wijzigingen in het ontwerp. Het college heeft besloten het nieuwe ontwerp van
de Kennemerlaan vast te stellen. De start van het werk is gepland na de
werkzaamheden aan het Kennemerplein (4de kwartaal 2019). Tot aan de
start van het werk wordt er in goed overleg met de omgevingsdienst en
HVC bekeken of er alvast voorbereidende werkzaamheden voor het warmtenet uitgevoerd kunnen worden. Dit zou de start van de werkzaamheden
een paar maanden kunnen opschorten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Diep / Dinj / Dales
Registratienummer
B19.0277
Onderwerp
Honden rond het Kennemermeer
Besluit

1. het Aanwijzingsbesluit honden rond Kennemermeer gemeente
Velsen 2019 vast te stellen;
2. dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking.
Publiekssamenvatting
Van april 2018 tot april 2019 draaide een proef in het Natura 2000-gebied
rond het Kennemermeer, waarbij bezoekers met hond(en) werden verzocht
niet ten oosten van het meer te lopen. De aanleiding hiervoor was dat de
beheerder van het gebied (Vrienden van het Kennemerstrand) steeds
meer honden signaleerde en van mening was dat dit ten koste ging van de
natuur. Het doel was om te onderzoeken of minder honden in dit kwetsbare
gebied een positief effect zou hebben op de natuurwaarden. De gemeente
heeft tijdens de proef regelmatig gesprekken gehad met negen hondenuitlaatservices (HUS), strandhuisjesverenigingen, natuurorganisaties en de
erfpachter van het gebied; Kennemerstrand NV. De meningen van deze
partijen over het succes van de proef lopen zeer uiteen. Ook andere bezoekers van het gebied konden hun stem laten horen in een enquête. Op
basis hiervan wil het college met een aanwijzingsbesluit het natuurgebied
aan de oostzijde extra beschermen en daar honden verbieden. Hierdoor
kunnen mensen met hun hond een rondje om het meer blijven lopen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0274
Onderwerp
Jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Noord Hollands Archief
Besluit

de raad voor te stellen:
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1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
2. Voor de herziene begroting 2019 en de begroting 2020:
o In te stemmen met de herziene begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en dit als zienswijze
in te dienen bij het dagelijks bestuur.
o In te stemmen met de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling Noord-Hollands Archief.
o Dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van het
Noord-Hollands Archief.
Publiekssamenvatting

Het Noord-Hollands Archief is een Gemeenschappelijke Regeling (GR)
waar Velsen samen met de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt.
Deze GR heeft tot doel de overgebrachte archieven van de deelnemende
partners te beheren en voor het publiek toegankelijk te maken. De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen over de begroting 2020-2023 en de herziene begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief. Daarnaast wordt de
concept jaarrekening 2018 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het
college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de herziene begroting
2019 te plaatsen en stelt de raad voor hiermee in te stemmen. Tevens stelt
het college voor aan de raad om in te stemmen met de begroting 20202023 en dit in te dienen als zienswijze.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0275
Onderwerp
Regionale cultuurvisie 1.0
Besluit

De raad voor te stellen de Regionale cultuurvisie 1.0 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

In de Strategische IJmond Agenda 2015 is door de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen de ambitie uitgesproken om te komen tot een regionale cultuurvisie voor de IJmond. De voorliggende Regionale cultuurvisie
1.0 geeft richting aan kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Het
doel van deze cultuurvisie is een overzicht van kansen voor regionale samenwerking tussen bewoners, culturele partners en gemeenten. De relatie
wordt gelegd met trends in de behoeften en voorkeuren van gebruikers,
culturele partners, het landelijke en provinciale cultuurbeleid en de cultuurprogramma’s in de Metropoolregio Amsterdam. Gelijktijdig aan deze regionale cultuurvisie is ook de lokale cultuurvisie Velsen opgesteld. De regionale en lokale visie sluiten op elkaar aan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B19.0272
Onderwerp
Subsidieverlening KOEL Creative Productions
Besluit

Een subsidie van € 51.000,-- te verlenen aan KOEL Creative Productions
voor: :
• Activiteiten rondom muziekeducatie in de vrije tijd (muzieklessen, koren
en groepslessen)
• Cultuureducatie op school.

Publiekssamenvatting

Wij hebben besloten KOEL een subsidie te verlenen van € 51.000,-- voor
activiteiten rondom muziekeducatie in de vrije tijd (muzieklessen, koren en
groepslessen) en cultuureducatie op school. Niet alle activiteiten van het
voormalig Kunstencentrum zijn voortgezet door KunstForm, zoals individuele muzieklessen of een muziekopleiding in de vrije tijd. Voor het deel dat
niet opgepakt is door de markt, verlenen we subsidie aan KOEL voor de activiteiten die zij laagdrempelig aanbieden aan de inwoners van Velsen op
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het gebied van muziekeducatie. Scholen hebben in de aanloop naar de
nieuwe cultuurvisie Velsen aangegeven, dat ze de activiteiten van KunstForm goed vind, maar het jammer vinden dat alleen KunstForm budget
krijgt voor uitvoering van cultuureducatie op school. Andere aanbieders zijn
daardoor al snel duurder en dat geeft weinig keuzevrijheid. De activiteiten
van KOEL zijn daarmee van toegevoegde waarde voor de scholen en
daarmee de kinderen in Velsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal / Dinj
Registratienummer
B19.0261
Onderwerp
Start proces Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
Besluit

de raad voor te stellen:
1. Het Plan van Aanpak DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland vast te
stellen.
2. De Startnotitie RES Noord Holland Zuid vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Op vrijdag 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Na
de zomer van 2019 wordt deze, naar verwachting, ondertekend door alle
betrokken partijen. Dit is de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken van Parijs (2015), met de doelstelling 49% CO2 reductie
in 2030 en als einddoel 95% CO2 reductie in 2050.
Om dit doel te behalen moeten 30 regio’s Regionale Energie Strategieën
opstellen. Het doel is om als regio maximaal bij te dragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit, duurzame warmtebronnen en de daarvoor
benodigde energie-infrastructuur. De regio Noord Holland Zuid (NHZ) is
één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. De deelregio IJmond & ZuidKennemerland (IJZK) is weer één van de zes deelregio´s van de RES regio
Noord Holland Zuid waar Velsen onder valt Het college van B&W heeft het
Plan van Aanpak DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland en de Startnotitie
RES Noord Holland Zuid vastgesteld en doorgestuurd aan de raad ter vaststelling in september om het opstellen van de RES NHZ definitief te laten
starten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B19.0278
Onderwerp
Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019
Besluit

1. De raad voor te stellen:
a. € 300.000 uit de reserve ‘Stedelijke Vernieuwing’ beschikbaar te
stellen voor het verlenen van subsidies voor de realisatie van collectieve energieprojecten bij bestaande woningen in Velsen;
b. de ‘Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019’
vast te stellen;
2. Vóór 1 juni 2023 de uitvoering en resultaten van de ‘Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen’ te evalueren en deze evaluatie aan de raad ter kennisname aan te bieden.

Publiekssamenvatting

Het college stelt de gemeenteraad voor om tot 2024 € 300.000 aan subsidie in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen die woningcorporaties,
verenigingen van Eigenaren en coöperaties treffen aan hun woongebouwen. Als de raad hiermee instemt kan per project maximaal € 25.000 aan
subsidie worden verkregen. Hiervoor is een verordening opgesteld met de
spelregels.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B19.0276
Actieplan geluid 2018-2023
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Besluit

Het Actieplan geluid 2018-2023 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het college heeft het Actieplan geluid 2018-2023 vastgesteld. Dit plan bevat de ambitie van de gemeente om hoge geluidbelastingen bij woningen
ten gevolge van wegverkeerslawaai te beperken. Gedurende de planperiode gat de gemeente na of stil SMA-asfalt kan worden toegepast bij (delen
van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan), Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van
Heerenduinweg). Het ontwerp actieplan geluid 2018-2023 heeft ter inzage
gelegen en de raad is om een zienswijze gevraagd. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen en de raad heeft aangegeven te kunnen instemmen
met het plan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj / Diep
Registratienummer
B19.0271
Onderwerp
Bestrijding Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw
Besluit

2

1.
Op de 23 locaties (3.000 m ), opgenomen in de bijlage, chemievrij te
bestrijden, onder voorbehoud dat hiervoor in de bestuursrapportages en de
perspectiefnota 2020 budget beschikbaar komt;
2
2.
Op de 28 locaties (2.300 m ), opgenomen in de bijlage, de Japanse
duizendknoop en de reuzenberenklauw te bestrijden met een mengsel van
de middelen genoxone en starane;
2
3.
Op 30 locaties (5.600 m ) voorlopig geen bestrijding toe te passen.
Publiekssamenvatting
In Velsen groeien plantensoorten die niet in Nederland thuishoren en daardoor de biodiversiteit kunnen aantasten (invasieve exoten). De Japanse
duizendknoop kent in Nederland geen natuurlijke ‘vijanden’ en groeit daardoor hard en verspreidt zich snel. De duizendknoop brengt ook schade toe
aan gebouwen en wegen. De gemeente wil deze plant daarom bestrijden.
Ook de reuzenberenklauw is uitheems en de gemeente is verplicht om deze plant te bestrijden. De duizendknoop groeit in Velsen op ongeveer 80
plekken, de reuzenberenklauw op negen plekken.
De gemeente wil zo natuurlijk mogelijk deze exoten bestrijden, maar zal
ook chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken.
Waar de duizendknoop geen directe bedreiging vormt, past de gemeente
voorlopig geen bestrijding toe. Eén grote locatie aan de Amsterdamseweg
is tot de grond afgemaaid en afgedekt met zeil en aarde. Locaties rond
scholen en speelplekken en/ of nabij water worden bestreden, maar chemievrij. De gemeente gaat op de resterende plekken chemisch bestrijden,
samen met acht plekken waar de reuzenberenklauw groeit. Waar de duizendknoop gebouwen en wegen dreigt te beschadigen, wordt met voorrang bestreden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj / Bal
Registratienummer
B19.0282
Onderwerp
Onderschrijven standpunt SDE subsidie op Bio Energie Centrales
Besluit

De brief van Amsterdam aan de Minister van Economische Zaken en Kli-
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maat over het verstrekken van SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) mede te ondertekenen.
Publiekssamenvatting

Amsterdam heeft het initiatief genomen om de minister van Economische
Zaken en Klimaat een brief te sturen over het verstrekken van SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Het college heeft besloten dit
initiatief te steunen en de brief mede te ondertekenen. Bio Energie Centrales (BEC’s) wekken stroom en warmte op uit biomassa zoals hout en komen in aanmerking voor deze subsidie. Amsterdam is kritisch over de huidige SDE subsidie regeling omdat het de bouw van een Bio Energie Centrale (BEC) bedrijfseconomisch erg interessant maakt. Het college onderschrijft deze kritiek. De regeling stimuleert bedrijven uit bedrijfseconomische overwegingen een BEC te bouwen, terwijl duurzaamheid het motief
zou moeten zijn. Het lijkt erop dat er daardoor een te groot aantal BEC’s
ontstaat. Als er te veel BEC’s zijn, ontstaat er druk op de aankoop van biomassa wat leidt tot import van biomassa. Over hoe duurzaam biomassa is,
zijn de meningen verdeeld. Door Bio Energie Centrales (BEC’s) komt CO2
vrij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde vorig jaar biomassa niet in te zetten, omdat duurzaam geoogst hout schaars is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj
Registratienummer
B19.0273
Onderwerp
Ontwerpwijzigingsplan Van Neckstraat
Besluit

1. Het ontwerpbestemmingsplan Van Neckstraat met IDN:
NL.IMRO.0453.WP0708VANNECKSTRA1-O001 in procedure te bren
gen en ter visie te leggen;
2. Dat er voor het wijzigingsplan Van Neckstraat geen MER-plicht geldt.

Publiekssamenvatting

Wij hebben een aanvraag ontvangen voor het realiseren van acht woonwerk units aan de Van Neckstraat in IJmuiden, op een braakliggend terrein
direct achter het pand van de Multimate/Basic Fit. De invulling met woningen is in lijn met de woonvisie. De realisatie van acht woon-werk units is
passend bij de ambitie om het woonaanbod in Velsen te differentiëren. De
combinatie tussen werken en wonen past daarnaast bij de wijk, gezien de
ligging naast de bouwmarkt en Autobedrijf Stormvogels. De te realiseren
woon-werkunits krijgen een oppervlakte van 117 m2 op de begane grond
en een woonoppervlakte van 94 m2. Op grond van het afwegingskader
omgevingsparticipatie valt deze ontwikkeling in de categorie ‘laag dynamisch’. In het bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ heeft de gemeenteraad
namelijk al een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen om
woningbouw op deze locatie te realiseren. Na de vakantieperiode ligt het
wijzigingsplan zes weken ter inzage en organiseren wij in samenwerking
met de ontwikkelaar een inloopavond.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0266
Onderwerp
Beleidsregels bijzondere bijstand kinderopvang 2019
Besluit

1. de Beleidsregels Bijzondere bijstand kinderopvang 2019 vast te stellen;
2. de Beleidsregels Bijzondere bijstand kosten kinderopvang op grond van
sociaal-medische indicatie 2015 gemeente Velsen in te trekken.
3. het besluit een dag na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting

Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de
maatschappij. Ouders van jonge kinderen moeten daarvoor soms kinderopvang regelen. De Belastingdienst geeft in veel gevallen een toeslag voor
de kinderopvang. Soms komt iemand niet in aanmerking voor een toeslag
of is de toeslag niet voldoende om daadwerkelijk de financiële drempel weg
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te halen. In die gevallen kan gemeente Velsen aan inwoners met een laag
inkomen bijstand verstrekken om meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van
een re-integratietraject of een parttime baan, toch mogelijk te maken. De
voorwaarden voor deze bijzondere bijstand zijn vastgelegd in de beleidsregels bijzondere bijstand kinderopvang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0269
Onderwerp
Verhuur lokalen bs. de Westbroek in Velserbroek
Besluit

1. Toestemming te verlenen aan het bestuur van de stichting Fedra om
een huurovereenkomst te sluiten met het Kwakersnest voor kinderopvang en voor - en naschoolse opvang in basisschool de Westbroek in
Velserbroek met ingang 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2021
2. Aan de toestemming de gebruikelijke voorwaarden over het gebruik en
de aansprakelijkheid te verbinden.

Publiekssamenvatting

Het schoolbestuur van basisschool de Westbroek in Velserbroek heeft toestemming gevraagd om leegstaande lokalen te mogen verhuren aan een
organisatie voor kinderopvang. Het aanbieden van kinderopvang en buitenschoolse opvang in het schoolgebouw biedt aan ouders en leerlingen een
voorziening die een goede aanvulling is op de activiteiten van het basisonderwijs. Tevens gaat het de leegstand in het schoolgebouw op een effectieve manier tegen. Het college heeft daarom besloten toestemming te verlenen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Steij
Registratienummer
B19.0268
Onderwerp
Spoedaanvraag 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair School
werkplaats Santpoort-Noord
Besluit

De spoedaanvraag voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
van de Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord te honoreren.

Publiekssamenvatting

Door het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaats was in januari 2018
bij de gemeenteraad een aanvraag ingediend voor het stichten van een
nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. De gemeenteraad
heeft de aanvraag ingewilligd en in zijn vergadering van 28 juni 2018 op het
Plan van Scholen geplaatst. Het bestuur heeft bij brief van 13 november
2018 toestemming gekregen van de Minister van Onderwijs om per 1 augustus 2019 te mogen beginnen. Het bestuur heeft thans een aanvraag ingediend voor vergoeding van de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van De Schoolwerkplaats. De gemeente is op grond van de wet Primair Onderwijs verplicht om te zorgen voor het huisvesten van de school
en het inrichten van het schoolgebouw. Het college heeft besloten de
spoedaanvraag voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van
de Schoolwerkplaats in Santpoort-Noord te honoreren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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