PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 30 januari 2018
burgemeester F.C. Dales
gemeentesecretaris K.M. Radstake
wethouder A.V. Baerveldt
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder F. Bal

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 30 januari 2018
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B18.0027
Benoeming manager Sociaal domein

Besluit

1. Mevrouw D. Veurink met ingang van 1 februari 2018 te benoemen tot
manager Sociaal domein.
2. De heer F. Veltkamp met ingang van 1 februari 2018 te benoemen tot
manager Sociaal domein.

Publiekssamenvatting

Het college heeft besloten mevrouw D. Veurink en de heer F. Veltkamp met
ingang van 1 februari 2018 te benoemen tot manager bij de afdeling Sociaal domein.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0017
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimten - intrekken Zuidergang en Tussengang en
vaststellen nieuwe contouren Velserduinplein
Besluit

1. De Zuidergang en de Tussengang in te trekken, zoals aangegeven op
kaart OR_0088.
2. De nieuwe contouren van het Velserduinplein vast te stellen, zoals
aangegeven op kaart OR_0089.
3. Dit besluit in werking te laten treden 1 dag na datum waarop het besluit
bekendgemaakt is.

Publiekssamenvatting

Als gevolg van de herinrichting van het Velserduinplein komen straten te
vervallen, te weten de Zuidergang en de Tussengang. Deze gaan onderdeel uitmaken van het Velserduinplein.
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B18.0025
Onderwerp
Zienswijze bestemmingsplan Brederoodseweg 41
Besluit

1. De ‘Beantwoording Zienswijze indiener 43’ toe te voegen aan de Nota
Behandeling Zienswijzen Brederoodseweg 41.

Publiekssamenvatting

Onlangs heeft het ontwerpbestemmingsplan Brederoodseweg 41 ter inzage
gelegen. Hierop zijn circa 50 zienswijzen ingediend. Op 9 januari 2018 zijn
deze zienswijzen door het college behandeld, daarbij is één zienswijze
abusievelijk niet behandeld. Het college heeft besloten de beantwoording
op deze zienswijze alsnog toe te voegen aan Nota Behandeling Zienswijzen Brederoodseweg 41.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Bal / Ven
Registratienummer
B18.0026
Onderwerp
Intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam
Besluit

Aangaan van de intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw met de
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam onder de voorwaarde dat de
overeenkomst voor Velsen van kracht wordt zodra de gemeente beleid voor
aardgasvrije nieuwbouw heeft vastgesteld.

Publiekssamenvatting

In 2050 zal aardgas geen bron meer zijn voor de warmtevoorziening voor
de bestaande bouw in Nederland. Dit houdt in dat een energietransitie zal
plaats vinden van de toepassing van aardgas naar duurzame verwarmingsbronnen. Om te voorkomen dat het aantal woningen met een aardgasaansluiting toeneemt, zal de nieuwbouw zo spoedig mogelijk aardgasvrij gerealiseerd moeten worden. Velsen en de overige gemeenten in de
regio IJmond/Zuid-Kennemerland hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk over te gaan op aardgasvrije nieuwbouw.
Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (hierna MRA) worden de gemeenten
nu gevraagd om een intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw te ondertekenend zodat alle nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd worden en
een gelijk speelveld voor projectontwikkelaars in de gehele MRA regio ontstaat. Hiermee wordt mede duidelijkheid voor projectontwikkelaars verschaft. De intentieovereenkomst kan worden beschouwd als een “statement” om binnen de MRA in te zetten op aardgasvrije nieuwbouw. De
overeenkomst treedt voor Velsen in werking zodra er beleid met betrekking
tot aardgasvrij bouwen is vastgesteld. Naar verwachting is dit vóór de zomer van 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Bal
Registratienummer
B18.0021
Onderwerp
Regionale afstemming woningbouwprogrammering Provinciale Ruimtelijke
Verordening
Besluit

De Regionale afspraken voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond in het
kader van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vast te stellen en Gedeputeerde Staten hiervan op de hoogte te stellen.

Publiekssamenvatting

De provincie heeft in haar Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bepaald dat nieuwe woningbouwlocaties alleen mogelijk zijn als daar met de
andere gemeenten uit de regio afspraken over zijn gemaakt. Hiermee wil
de provincie overcapaciteit aan (bepaalde typen) woningen voorkomen (dat
iedere gemeente hetzelfde bouwt voor een beperkte doelgroep), en voorkomen dat er onnodig nieuw stedelijk gebied ontstaat ten koste van het
landelijk gebied. Deze afspraken zijn nu gemaakt met de gemeenten in de
regio Zuid-Kennemerland/IJmond. Er is afgesproken welke locaties er de
komende jaren ontwikkeld kunnen worden, om welk aantal woningen dit
naar verwachting gaat en in welke tijdsperiode dit wordt verwacht. De afspraken worden jaarlijks geactualiseerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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