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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0428
Aanmelden experiment gereguleerde wietteelt

Besluit

-

-

De gemeente Velsen aan te melden bij de minister van Justitie en Veiligheid voor de uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet
voor recreatief gebruik
Met de aantekening dat wethouder R. te Beest niet instemt met het genomen besluit

Publiekssamenvatting

In het regeerakkoord 2017-2021 staat dat het nieuwe kabinet wil experimenteren met gereguleerde wietteelt. Door legale wietteelt te faciliteren wil
men proberen om dit uit de criminele sfeer te halen. Het experiment moet
daarnaast uitwijzen of legale wiet ook minder schadelijke stoffen (THC) zal
gaan bevatten. Voor dit experiment worden zes á tien (middel-) grote gemeenten uitgekozen. De gemeente Velsen doet graag mee aan het experiment en meldt zich hiervoor aan bij de minister van Justitie en Veiligheid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0413
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 verzoek aan te merken als een herhaalde aanvraag, als bedoeld in
artikel 4:6, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;
2. het herhaalde verzoek om tegemoetkoming in planschade, onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking, 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 zij schade lijden in de
vorm van waardevermindering veroorzaakt door het bestemmingsplan
“HOV-tracé”. Eenzelfde verzoek van deze eigenaren is eerder door het college afgewezen. Er zijn door verzoeker geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aangedragen. Het college heeft dan ook besloten deze herhaalde
aanvraag onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking af te
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wijzen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0424
Onderwerp
Vrijgeven voorbereidingskrediet herinrichting Pontplein
Besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,-, deels uit
het investeringsplan 2017 en deels uit subsidie ‘investeringsprogramma
doorstroming OV 2015-2020 van de provincie Noord-Holland’ ten behoeve
van de voorbereiding van de herinrichting Pontplein.

Publiekssamenvatting

De gemeente wil het Pontplein in IJmuiden opnieuw inrichten. Het doel van
dit project is om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook is de
wens om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Het gaat dan vooral om de vormgeving van de toegang van IJmuiden en de uitwerking van de
Rauwe Loper. Daarnaast wordt aandacht besteed aan diverse moties en
wordt er nadrukkelijk gekeken naar de wijze van stimuleren van vervoer
over water. Het ontwerp wordt in samenspraak met inwoners en betrokken
partners gerealiseerd. De gemeente gaat nu starten met de voorbereiding.
Het college heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven / Baer
Registratienummer
B17.0434
Onderwerp
Kennemerstrand 800 en 802
Besluit

De notitie Kennemerstrand 800 – 802 vast te stellen

Publiekssamenvatting

Een optimaal gebruik van het strand is één van de doelstellingen van de
Visie op Velsen 2025. Onderdeel hiervan is dat de gemeente op het strand
voorzieningen wil bieden aan beoefenaars van wind- en watersport . Hiervoor zijn in het Bestemmingsplan Zeezicht drie locaties opgenomen. In
2014 is de locatie aan de IJmuiderslag gegund aan Hightide Surf & Food.
Vervolgens is onenigheid ontstaan tussen het naastgelegen paviljoen en
Hightide en hebben beide ondernemers handhavingsverzoeken ingediend
bij de gemeente en loopt er een rechtszaak. Mediation heeft niet mogen baten. Het college heeft nu de notitie Kennemerstrand 800 – 802 vastgesteld
om tot een oplossing te komen voor de ontstane problemen. Het college
gelooft erin dat de beide ondernemers elkaar kunnen versterken en daardoor juist meer toeristen kunnen verleiden een bezoek te brengen aan IJmuiden. Op deze manier zal de wind- en watersportidentiteit van IJmuiderslag worden behouden en versterkt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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