Week 33, 17 augustus 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Gehandicaptenparkeerplaats
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5 augustus
2017 tot en met 12 augustus 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Loggerstraat 35, wijzigen voorgevel (08/08/2017) 21518-2017;
Velserduinweg 50, plaatsen blokhut (10/08/2017) 21664-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 32, plaatsen stalen portaal (07-08-2017) 21356-2017.
Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal (08-08-2017) 21496-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaatsen damwand, houthok, veranda (09/08/2017) 21571-2017;
Papenburghlaan 26, kappen boom (10/08/2017) 21718-2017;
Van Dalenlaan 9, plaatsen fietsenberging (10/08/2017) 21737-2017;
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen boom (11/08/2017) 21781-2017;
Brederoosdseweg 59, uitbreiden woning, kappen bomen (11/08/2017) 21819-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
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Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, legaliseren boomhut (10/08/2017) 17050-2017

Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
e
Elzenstraat 33, uitbreiden woonhuis (aanbouw begane grond/ opbouw 1 / dakopbouw)(10/08/2017) 15623-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel (08/08/2017) 15429-2017;
Witte Hekweg 68, plaatsen opslagloods (14/08/2017) 14375-2017;
Oude Pontweg 1, renovatie dienstgebouwen Velsertunnel (15/08/2017) 16763-2017(Rijksmonument);
Wijkermeerweg 5, renovatie dienstgebouwen Velsertunnel (15/08/2017) 16763-2017(Rijksmonument).
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, plaatsen uitbouw (10/08/2017) 17447-2017 (Rijksmonument).
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, legaliseren vervanging dak (15/08/2017) 17659-2017 (Gemeentelijkmonument).

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Santpoort Jazz op 1 september 2017 van 17:00 tot 23:00 uur en 2 september 2017 van 15:00 tot 23:00 uur Locatie:
Broekbergenplein (15/08/2017) 17784-2017.
Velserbroek
e
60 Haarlemse Muggenronde op 28 augustus 2017- doortocht Velserbroek tussen 9:45 en 10:00 uur (15/08/2017)
19424-2017.
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
Politieserie “Smeris” op maandag 21 augustus 2017 tussen 13:00 en 02:00 uur en dinsdag 22 augustus 2017 tussen
13:00 en 02:00 uur, Locatie hoek Willem Barentszstraat / Rijpstraat (15/08/201) 19200-2017;
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Politieserie “Smeris” op 22-08-2017 tussen 13:00 en 02:00 uur Locatie J.P. Coenstraat 55 (15/08/2017) 19202-2014.

2. Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
Workumer Aak 17, 1991 XK VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 5 juli
2017 het bestemmingsplan “Duingebied” (idn: NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-R001) gewijzigd heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Duingebied” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober
2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 41 zienswijzen ingediend.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die
aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit
plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot deel van het natuurgebied Duin- en Kruidberg, de Heerenduinen en het
binnenduinrandgebied tussen IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de oostzijde grenzend aan de spoorlijn.
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Aanpassingen
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan op diverse punten aangepast.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan/wijzigingsplan "Duingebied" met ingang van 18 augustus gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16,
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan
daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de
genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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