Week 03, 18 januari 2018
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-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Vergaderingen gemeenteraad

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6 januari
2018 tot en met 12 januari 2018 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
Griftstraat 16, plaatsen dakopbouw (08/01/2017) 325-2018;
Leeuweriklaan 13, plaatsen dakopbouw (09/01/2018) 547-2018;
Planciusstraat 15, doorbreken keukenmuur (11/01/2018) 543-2018;
Iepenstraat 33, plaatsen dakkapel (9-01-2018) 549-2018.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 4, vergroten woning (11/01/2018) 548-2018;
Burgemeester Enschedélaan 63, kappen boom (09/01/2018) 542-2018;
Schipbroekenweg 1, wijzigen gevel (10-01-2018) 557-2018.
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bomen (11/01/2018) 545-2018.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 26, vervangen en vergroten dakkapel (06/01/2018) 256-2018;
Driehuizerkerkweg ong. (Velserbeek), kappen 2 bomen (10/01/2018) 552-2018;
Bosboom Toussaintlaan 8, plaatsen dakkapel (9-01-2018) 544-2018.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren overkappingen en veranda's (10/01/2018) 556-2018;
Dijkckmansstraat 2, verbouwen woonhuis en kerk naar 12 appartementen (11/01/2018) 546-2018;
Melklaan 26, starten wimpersalon (10/01/2018) 554-2018.
Velserbroek
Lockerskamp 10, wijzigen gevel (07/01/2018) 273-2018.

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
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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:
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, legaliseren van 3 naar 5 appartementen en het uitbreiden van een
appartement (10/01/2017) 30027-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 10, verbouwen schuur (09/01/2017) 30270-2017.
Ingekomen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
ZorgSpecialist Loop, op 13-05-2018 van 06.30 uur - 17.00 uur, Locatie: Rabobank IJmond (4-01-2018) 3152018.
IJmuiden
Strand6Daagse,op 25 juli 2018 van 11.00 tot 26 juli 2018 11.00 uur, Locatie overnachting bij
voetbalvereniging SVIJ, (10/01/2018) 412-2018.
Ingekomen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 1 november 2018 t/m 31 december 2018 Locatie: Hoofdstraat thv nr. 150 (09/01/2018)
364-2018.
IJmuiden
Verkoop oliebollen, van 13 oktober 2018 t/m 31 december Locatie: Lange Nieuwstraat/ K. Zegelstraat 2018
(09/01/2018) 418-2018.

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
Peperkers 15, plaatsen balkonbeglazing (09-01-2018) 31087-2017;
James Wattstraat 3b, plaatsen dakuitbouw en splitsen in drie units (09/01/2018) 27761-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, legaliseren van 1 appartement, 6 wooneenheden, wijzigen gevel
(10/01/2018)
24971-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakopbouw (09/01/2018) 30747-2017
Dokter de Grootlaan 9, plaatsen van een dakkapel (11/01/2018) 31724-2017
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop grill en Döner Kebab, op woensdag t/m zondag, Locatie: parkeerterrein Aurora Bastion(10/01/2018) 24-
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2018
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen “der Amsterdam Krimi’, op 16 januari 2018 Locatie: Strandweg 7 (terrein Van Laar) van 7.30 tot
11.30 uur, Locatie: Kennemerstrand t.h.v. Seaport van 11.30 tot 16.30 uur (27/12/2017) 345-2018.

2. Vergaderingen gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 25 januari 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 567502 of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op.
De Agenda
Herbenoeming drie leden in de commissie Stedelijk Schoon gemeente Velsen
Op grond van de Woningwet benoemt de gemeenteraad voor een termijn van ten hoogste drie jaar een
onafhankelijke commissie. Deze commissie brengt aan het college advies uitover de vraag of het uiterlijk of
de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd
is met redelijke eisen van welstand. De commissieleden kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste
drie jaar worden herbenoemd. Het college stelt de raad voor de commissieleden voor een termijn van drie jaar
te herbenoemen.
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven
De gemeente Velsen kan bij grondwerkzaamheden zogenaamde ‘Niet gesprongen Conventionele
Explosieven’ uit de Tweede Wereldoorlog tegenkomen. Vanwege gevaar onderzoekt de gemeente het gebied
waaraan gewerkt gaat worden op explosieven en ruimt de gevonden explosieven voordat er met de
werkzaamheden wordt begonnen. Om tegemoet te komen aan de kosten die een gemeente daarvoor maakt
heeft het Rijk een subsidieregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties keert 70%
van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeentefonds. De raad moet instemmen met het gevraagde
bedrag van de totale kosten voor 2017 en voorgaande jaren: € 244.137,17 voordat de aanvraag wordt
verzonden.
Referendumverordening 2017
Op 1 oktober 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin de raad het college opriep om de
elektronische weg voor gemeentelijke referendumverzoeken open te stellen en hiervoor een gewijzigde dan
wel nieuwe Referendumverordening aan de raad voor te leggen. Het college legt de raad een nieuwe
Referendumverordening voor. Deze nieuwe Referendumverordening 2017 stelt naast de conventionele weg
(formulier met handtekening) ook de elektronische weg (internet met DigiD) open voor de noodzakelijke
ondersteuningsverklaringen. Deze zijn nodig voor zowel het inleidend referendumverzoek als het definitief
referendumverzoek.
Bestemmingsplan Hillegondswegje
Op het Hillegondswegje 14 in Velserbroek staat een agrarische bedrijfswoning. De eigenaar wil een
bestemmingswijziging van een agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het ontwerp
bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen met ingang van 22 september tot en met 2 november 2017. Er is
1 zienswijze ontvangen. De zienswijze heeft betrekking op mogelijke archeologische waarden en het herstel
van de oude Hofbeek. Naar aanleiding van de zienswijze wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen en de dubbelbestemming “Waarde- Archeologie” op te nemen.
Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de Sport’
De gemeente Velsen wil de komende vijf jaar blijven investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om dit
te kunnen uitvoeren is een agenda sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. Er is tijdens het opstellen van
de agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee heeft de gemeente de wensen en knelpunten van
de gebruikers van sportaccommodaties geïnventariseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen
met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor
de sport!’.
Innovatiefonds MKB Velsen
De innovatiekracht van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bepaalt de groei van de economie en de
werkgelegenheid. Met het Innovatiefonds MKB Velsen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en
ondernemers uit het MKB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken en ook in de
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toekomst succesvol kunnen zijn. Het fonds is gericht op product-, dienst- en procesinnovaties geïnitieerd
vanuit het MKB gelieerd aan de maak- en onderhoudsindustrie. Om tot een innovatiefonds te komen is eerder
geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad om in te stemmen met de
uitgangspunten om tot een subsidieregeling te komen voor het Innovatiefonds MKB Velsen en een bedrag
van € 2.000.000,- vrij te geven voor het Innovatiefonds MKB Velsen.
Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het beleid over grondprijzen en het beleid op
het gebied van ontwikkeling (zie deze nota). De Kadernota Ontwikkeling speelt in op de trend dat steeds meer
ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden. De gemeente moet daarbij de keus maken om een actief of
faciliterend grondbeleid te voeren of een samenwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota
geeft de grote lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het grondbeleid kan
uitvoeren.
Stadsschouwburg Velsen
De Stichting Stadsschouwburg Velsen heeft een moeilijke periode achter de rug. Na een lang slepende
interne impasse is de afgelopen periode benut om in beeld te brengen wat er nodig is om een
toekomstbestendige Stadsschouwburg met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend
faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente een
éénmalige financiële impuls geeft van maximaal € 1,5 miljoen.
Afleggen eed/belofte steunfractielid
Aan eind van de raadsvergadering leggen twee steunfractieleden de eed of de belofte af. Dit zijn Leo
Aardenburg (LGV) en Erik Droogh (GroenLinks).
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