Week 25, 22 juni 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-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
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1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10 juni 2017
tot en met 16 juni 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
Heerenduinweg 8, kappen 5 bomen (12/06/2017) 15466-2017;
Lange Nieuwstraat 489, aanbrengen gevelreclame (12/06/2017) 15326-2017;
Dokweg 16, uitbreiden bedrijfsgebouw (14/06/2017) 15640-2017;
Elzenstraat 33, verbouwen woonhuis (14/06/2017) 15623-2017;
Kompasstraat 61, starten webshop (14/06/2017) 15677-2017.
Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel (13/06/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel (13/06/2017) 15518-2017.
Santpoort-Noord
Kerkweg 52, vervangen en vergroten dakkapel (12/06/2017) 15627-2017;
Eyndenhoefflaan 3, kappen boom (16/06/2017) 15860-2017.
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28,plaatsen dakkapel en erker (16/06/2017) 15865-2017.
Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel (12/06/2017)\ 15429-2017.
Velserbroek
Zwanebloembocht 172, wijzigen verleende vergunning (vergroten woning) (8095-2017) (13/06/2017) 169102017.
Welstand
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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:
IJmuiden
Kaarweg 13, vervangen en vergroten van de bestaande bedrijfshal (16/06/2017) 10957-2017
Rijnstraat 73, samenvoegen beneden- en bovenwoning tot één woning (16/06/2017) 11085-2017
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen lichtstraat (16/06/2017) 10829-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kompasstraat 4, verwijderen schuur en herstellen muur (29/05/2017) 13788-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (16/05/2017) 7915-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijziging functie van woning naar vakantiewoning (06/06/2017) 6798-2017.
Velserbroek
Grote Buitendijk 76, vervangen dakkapel(18-05-2017)12105-2017.
publicatietekst
blad 2

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
Keetberglaan 303, plaatsen kelder (16/06/2017) 13054-2017;
Keetberglaan 307, plaatsen kelder (16/06/2017) 13060-2017;
De Ruyterstraat 178, realiseren 5 appartementen (16/06/2017) 8141-2017.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 9, vervangen gevelkozijn (14/06/2017) 16851-2017.
Velsen-Noord
Melklaan 57, oprichten schuur (14/06/2017) 10548-2017;
Meerweidenlaan 43, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (19-06-2017) 11158-2017;
Velserkade ong., realiseren expeditie ruimte (19-06-2017) 21682-2017.
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Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 28, plaatsen erker en een dakkapel (13/06/2017) 12555-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zijgevel (19-06-2017) 11911-2017.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen boom (13/06/2017) 12380-2017.

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velserbroek

Aletta Jacobsstraat 74, gevelwijziging (20/06/2017)8158-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden

Braderie Kennemerboulevard op 2, 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus van 10.00 tot 17.00
uur, (14/06/2017)12197-2017;
Velserbroek
2Generations Beach Edition op het strand Villa Westend op 1 juli 2017, (20/06/2017) 11007-2017

2. Individuele gehandicaptenparkeerplaats
VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Dokter de Grootlaan 19, 2071 TG SANTPOORT-NOORD
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. Ontwerpbesluiten Motorhuislocatie Santpoort-Noord
Ontwerpbestemmingsplan Motorhuislocatie en ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 10
woningen en het kappen van 13 bomen op de locatie Hoofdstraat 262 en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden geluid.
Wegens niet correct publiceren verschuift de ter inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan
Motorhuislocatie naar 23 juni tot 4 augustus 2017.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Motorhuislocatie en ontwerp omgevingsvergunning voor
de bouw van 10 woningen en het kappen van 13 bomen op de locatie Hoofdstraat 262 en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.
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Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 23 mei 2017 besloten de gecoördineerde procedure te
starten om woningbouw mogelijk te maken op het perceel Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord.
De gemeente is voornemens mee te werken aan het verzoek van Wibaut om tien woningen te realiseren op
bovengenoemde locatie. De gronden zijn in Velsen ook bekend als de zgn. 'Motorhuislocatie', vanwege de
vestiging van de voormalige autogarage Motorhuis en het Shell-tankstation.
Ontwerpbesluiten
Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
maken burgemeester en wethouders van Velsen bekend dat met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes
weken de volgende ontwerpbesluiten inclusief bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage liggen:
1) Ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’
Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001) biedt het planologisch kader voor de
bouw van tien woningen met bijbehorende bouwwerken. Het plangebied is gelegen in Santpoort-Noord in de
gemeente Velsen en bevindt zich in een driehoekig bouwblok dat wordt begrensd door de Wüstelaan aan de
westzijde, de Johan van Beemlaan aan de zuidzijde en de Hoofdstraat aan de oostzijde (zie volgende
afbeelding). De huidige bebouwing bestaat uit het voormalige pand van autodealer Motorhuis en het oude
Shellstation aan de Hoofdstraat 262.
2) Ontwerp omgevingsvergunning
Voor het bouwen van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg en het
kappen van 13 bomen is op 16 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
Deze aanvraag past binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’.
3) Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
In het besluit hogere grenswaarden zijn hogere waarden bepaald voor de woningen in het plangebied. Ten
gevolge van de ligging binnen de geluidszones van de wegen A208 en de Hoofdstraat wordt de
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’ met alle bijlagen en de ontwerp omgevingsvergunning met
bijlagen liggen van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 tijdens openingstijden ter visie op het
gemeentehuis aan het Dudokplein 1 in IJmuiden en in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het
ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het
ontwerpbestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het
bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter visie ligging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze
geven op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Dit doet u door een
brief te richten aan:
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze coördinatieprocedure Motorhuislocatie’. Vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
4 / 13

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, telefoonnummer 0255 567200.
Zienswijzen hogere waarden
Voor het indienen van zienswijzen gericht op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden kunnen
belanghebbenden gedurende de termijn van ter visie ligging schriftelijk dan wel mondeling richten tot de
Omgevingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling
hogere waarde Wet bestemmingsplan “Motorhuislocatie Santpoort Noord”. Voor mondelinge zienswijzen kunt
u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

4. Melding kappen bomen
In verband met slechte conditie worden de populieren aan het Lange Vlak achter nr. 22 en die aan de
Orionweg/Raafstraat (garagebox 4c) in IJmuiden gekapt.

5. Startnotitie locatie Handgraaf
De gemeente Velsen nodigt u uit om kennis te nemen van de startnotitie van locatie Handgraaf in
Santpoort-Zuid. In de startnotitie staan de randvoorwaarden voor ontwikkeling van de locatie als
woongebied.
Op 20 juni 2017 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om de startnotitie voor locatie
Handgraaf vrij te geven voor participatie. Gedurende de 4 weken dat de stukken ter inzage liggen, heeft u de
mogelijkheid om hierop een reactie te geven. De reacties worden voorzien van commentaar en opgenomen in
een reactienota. De reacties kunnen leiden tot aanpassing en/of aanvulling van de startnotitie. De
(aangepaste) startnotitie wordt samen met reactienota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad
Velsen.
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de Centrale Bibliotheek Velsen van 21 juni t/m 22 juli
2017. Ook staan de stukken gepubliceerd op de website www.velsen.nl. U kunt uw reactie sturen naar
handgraaf@velsen.nl onder vermelding van ‘reactie startnotitie locatie Handgraaf’.
Inloopbijeenkomst
Tevens organiseert de gemeente op dinsdag 4 juli as. samen met Pré Wonen, grondeigenaar, een
inloopgelegenheid in 't Brederode Huys ,Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Inloop van 17.00 tot
19.00 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Bovendien kunt u natuurlijk van gedachten wisselen
over de startnotitie.
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6. Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017
1. Begripsbepaling
a. drugshandel: verkopen, afleveren, of verstrekken of daartoe aanwezig zijn van drugs. Onder
handel vallen ook de drugslaboratoria, hennepplantages, hennepknipperijen en
hennepdrogerijen.
b. handelshoeveelheid: meer dan vijf hennepplanten, meer dan 5 gram softdrugs of meer dan
0,5 gram harddrugs.
c. harddrugs: middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet;
d. lokaal: publiek toegankelijke lokalen, zoals onder andere cafés, winkels, alsmede niet voor het
publiek toegankelijke lokalen, zoals onder andere loodsen, schuren en bedrijfsruimten,
inclusief de bijbehorende erven. Hiermee worden in deze beleidsregels geen coffeeshops
bedoeld.
e. pand: woning of lokaal
f. overtreder: degene die de overtreding pleegt of medepleegt, of degene die daarvoor als
functionele dader verantwoordelijk kan worden gehouden.
g. recidive: een herhaalde overtreding binnen een periode van 2 jaar.
h. softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst II van de Opiumwet, ook
wel aangeduid als hasj, marihuana of wiet.
i. woning: een van de buitenwereld afgesloten plaats waar iemand –eventueel in een
gemeenschappelijke huishouding met andere personen – zijn privaat huiselijk leven leidt of
pleegt te leiden.

2. Inleiding
In deze Beleidsregels Handhaving drugs in woningen en lokalen 2017 staat hoe de burgemeester
van Velsen omgaat met zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet. Die bevoegdheid
houdt in dat de burgemeester woningen of lokalen kan sluiten als er een handelshoeveelheid
harddrugs of softdrugs wordt aangetroffen.
De aanleiding om deze beleidsregels op te stellen is dat in Velsen met regelmaat drugs of een
hennepkwekerij wordt aangetroffen in woningen of lokalen. Op grond van de Opiumwet is het
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verboden om drugs te verkopen, af te leveren of te verstrekken dan wel daartoe aanwezig te zijn in
een woning of lokaal. Daarnaast kan drugshandel in een woning of lokaal voor gevaar, overlast
en/of geweld zorgen:
 de aanwezigheid van een hennepplantage of drugslaboratorium leidt tot een verhoogd
risico op brand (bijvoorbeeld door kortsluiting) en op overlast door lekkage van water;
 bekend is dat criminelen die zich bezighouden met drugshandel onderling geweld
gebruiken;
 drugs kan het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van
omwonenden aantasten;
 de teelt, productie en handel in woningen of lokalen kan grote schade aan woningen en
lokalen aanbrengen.
De burgemeester van Velsen wil dit voorkomen door de loop naar woningen en lokalen die bekend
staan als drugspand eruit te halen. Dat doet hij door woningen waar drugshandel plaatsvindt
tijdelijk te sluiten.
Afsluiting hennepconvenant
Het College van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft op 17 januari 2017 besloten om
een regionaal hennepconvenant in de politie-eenheid Noord-Holland aan te gaan. In dit convenant
staan samenwerkingsafspraken tussen de Nationale Politie, woningcorporaties, gemeenten, het
Openbaar Ministerie, netbeheerders van het elektriciteitsnet, het UWV en PWN ten behoeve van
de gezamenlijke aanpak van hennepteelt binnen de politie-eenheid Noord-Holland. Iedere partij
heeft in deze aanpak zijn eigen taak. In het convenant staat opgenomen dat elke gemeente een
beleidsregel vaststelt die toeziet op de bevoegdheid van de burgemeester tot het sluiten van
drugspanden.
Afbakening
Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op coffeeshops. Voor coffeeshops geldt het Beleid
coffeeshops en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2013.

3. Juridisch kader
Wettelijk kader sluiten woningen en lokalen
Artikel 174a Gemeentewet geeft de burgemeester de mogelijkheid om een woning of lokaal te
sluiten wegens verstoring van de openbare orde of ernstige vrees daarvoor. Er zijn echter panden
van waaruit in drugs wordt gehandeld zonder dat dit voor verstoring van de openbare orde zorgt.
Daar voorziet artikel 13b Opiumwet in. Op grond van artikel 13b Opiumwet kan de burgemeester
bestuursdwang toepassen als in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige
lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of
verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Die bestuursdwang houdt in dat de burgemeester een
lokaal of woning voor bepaalde tijd kan sluiten.
Jurisprudentie gedogen handelshoeveelheid en openbare ordeverstoringen
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Zoals gezegd is het verkopen, afleveren of te verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van
softdrugs en harddrugs verboden. Dat geldt ook voor het aantreffen van minder dan vijf
hennepplanten, het aantreffen van een hoeveelheid minder dan 5 gram softdrugs en de
aanwezigheid van minder dan 0,5 gram harddrugs, alleen wordt dat niet strafrechtelijk vervolgd en
hiermee dus gedoogd.
Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat
alleen al de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs voldoende basis vormt voor
toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs
duidt er volgens deze jurisprudentie op dat deze aanwezig was om te worden verkocht, afgeleverd
1
of verstrekt. Ook hoeft niet worden aangetoond dat de handel, het gebruik en de aanwezigheid
van drugs een nadelig effect hebben op de openbare orde. Dat betekent dat de openbare
ordeverstoring niet met feiten en omstandigheden hoeft te worden vastgesteld als vaststaat dat er
een handelshoeveelheid drugs aanwezig is.

4. Handhavingsrichtlijnen Velsen
De volgende richtlijnen geldt bij de handhaving van het aantreffen van een handelshoeveelheid
drugs:
 Bij herhaaldelijk aantreffen van drugs volgt een zwaardere sanctie. De reden daarvoor is
dat een eerdere maatregel niet heeft gewerkt om de loop naar het pand eruit te halen. De
zwaardere sanctie houdt in dat het pand (langer) gesloten wordt.
 Bij het aantreffen van drugs in een lokaal volgt een zwaardere sanctie dan in een woning.
 Bij een eerste overtreding bij het aantreffen van softdrugs in een woning kiest de
burgemeester ervoor om de woning niet te sluiten, tenzij er sprake is van ernstige
omstandigheden (zie hierna). Daarbij speelt het woongenot en de daaraan gerelateerde
privacy een rol.
 Een zwaardere sanctie volgt ook:
a. Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid harddrugs.
b. Indien sprake is van ernstige omstandigheden. Van ernstige omstandigheden is
sprake als ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:
- Als er minimaal 300 hennepplanten of 500 gram softdrugs als bedoeld in Lijst II
aangetroffen;
- er naast een overtreding van art. 13b Opiumwet sprake is van een overtreding van
de Wet Wapens en Munitie. Te denken valt aan de aanwezigheid van
(vuur)wapens en/of munitie.

1

ABRvS 11 december 2013. ECLI:NL:RVS:2013:2365
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5. Handhavingstabellen
De richtlijnen staan in onderstaande tabellen:
A. Lokalen en bijbehorende erven
Constatering
Handelshoeveelheid softdrugs
<300 hennepplanten of <500
gram softdrugs
Nee
1 maand sluiten
e
Ja, 1 keer
3 maanden sluiten
e
Ja, 2 keer
6 maanden sluiten
B. Woningen en bijbehorende erven
Recidive
Handelshoeveelheid
softdrugs
<300 hennepplanten of <500 gram
softdrugs
Nee
Waarschuwing
e
Ja, 1 keer
1 maand sluiten
e
Ja, 2 keer
3 maanden sluiten

Handelshoeveelheid harddrugs
ernstige omstandigheden

of

3 maanden sluiten
6 maanden sluiten
12 maanden sluiten

Handelshoeveelheid harddrugs
ernstige omstandigheden

of

1 maand sluiten
3 maanden sluiten
6 maanden sluiten

6. Handhaving bij recidive
Op het moment dat sprake is van recidive telt de laatste constatering in de handhavingstabellen.
Ter illustratie twee voorbeelden:
Voorbeeld 1
Op het moment dat bij een eerste constatering 6 hennepplanten in een lokaal en een tweede
keer meer dan 300 planten worden aangetroffen volgt een sluiting voor 6 maanden.

Voorbeeld 2
Op het moment dat bij een eerste constatering meer dan 300 planten in een woning en een
tweede keer 6 planten worden aangetroffen, volgt een sluiting voor 3 maanden.
Indien gedurende twee jaar na de eerste of tweede overtreding geen nieuwe constatering
plaatsvindt, zal de zaak als afgedaan worden beschouwd. Een latere constatering op dezelfde
locatie zal dan niet gelden als recidive maar als eerste overtreding.

7. Handhaving bij huurwoningen
Indien er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen in een huurwoning of huurlokaal,
wordt de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk door de gemeente op de hoogte gesteld. De
verhuurder wordt eerst in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen om herhaling te
voorkomen. Een passende maatregel kan bijvoorbeeld inhouden dat de verhuurder een procedure
voert om het huurcontract te ontbinden van een huurder die in zijn pand hennep teelt. Indien er
geen of onvoldoende inspanningen zijn verricht door de verhuurder en er wordt opnieuw een
handelshoeveelheid drugs in de huurwoning aangetroffen, treedt de burgemeester op conform de
handhavingsmatrix op basis van recidive.

8. Toepassing last onder bestuursdwang
Last onder bestuursdwang
Op grond van artikel 13b Opiumwet kan de burgemeester een last onder bestuursdwang opleggen
bij een overtreding. De last onder bestuursdwang houdt in geval van overtreding van de Opiumwet
in dat een woning of pand wordt gesloten voor bepaalde tijd. Het opleggen van een last onder
bestuursdwang is nader uitgewerkt in de Algemene wet bestuursrecht onder titel 5:3. De last onder
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bestuursdwang is een herstelsanctie. Het uitgangspunt daarbij is het geheel of gedeeltelijk
ongedaan maken of beëindigen van een overtreding. De bevoegdheid is dus niet gericht op straf.

Zienswijze
Ter voorbereiding van een besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt in
beginsel het voornemen bekend gemaakt waartegen mondelinge of schriftelijke zienswijzen
kunnen worden ingediend (artikel 4:8 en 4:9 Awb). Hiervan wordt afgezien indien de vereiste
spoed zich daartegen verzet (4:11 onder a Awb).
Begunstigingstermijn
In een last onder bestuursdwang moet in de regel een begunstigingstermijn worden opgenomen.
Overtreders krijgen 48 uur de tijd om zelf aan het bevel te voldoen. In die tijd kunnen ze
persoonlijke spullen of winkelvoorraden uit het pand halen.
In spoedeisende situaties kan daar vanaf worden gezien en wordt er geen last opgelegd maar
volgt spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:24 lid 5 Awb). Daar is in ieder geval sprake van bij
het aantreffen van drugs in combinatie met een overtreding van de Wet Wapens en Munitie: de
burgemeester is van oordeel dat hierdoor de openbare orde in zeer ernstige mate verstoord wordt.
Kostenverhaal
De overtreder is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van drugs in een
pand. De kosten van bestuursdwang zijn volgens art. 5:25 lid 1 Awb voor rekening van de
overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen en
worden bij aparte beschikking vastgesteld (art. 5:25 lid 1 Awb).

9. Effectuering van de sluiting
Bekendmaking en verzegeling
Wanneer de burgemeester overgaat tot sluiting, wordt het besluit bekend gemaakt aan de
rechthebbende en eventueel de aanvrager op de zaak (artikel 5:24 lid 3 Awb). De burgemeester
zal de woning, het lokaal of gebouw in eerste instantie ontoegankelijk maken door verzegeling.
Verbreken van de verzegeling is strafbaar (artikel 199 Wetboek van Strafrecht). Als geen gevolg
gegeven wordt aan de last en de woning toch betreden wordt dan zal de burgemeester het pand
op een andere wijze ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld door andere sloten op de toegangsdeuren
aan te brengen.
Per situatie wordt beoordeeld of het gehele pand (woning of lokaal) of een gedeelte gesloten moet
worden om te zorgen dat de loop naar een drugspand eruit wordt gehaald.
Bevoegdheid tot binnentreden
De bevoegdheid tot sluiting omvat - via het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel
5:27 Awb - de bevoegdheid om zich toegang te verschaffen tot elke plaats, voor zover het
betreden of binnentreden nodig is voor de effectuering van de sluiting.
Het kan bij de uitvoering van bestuursdwang nodig blijken dat een woning zonder toestemming van
de bewoner moet worden betreden. Indien dit inderdaad het geval is, dan is hiervoor een
machtiging op grond van de Algemene wet op het binnentreden vereist. Deze machtiging wordt
afgegeven door het orgaan dat de bestuursdwang toepast. Dat is in dit geval de burgemeester.
Degene die binnentreedt moet zich kunnen legitimeren, het doel van het binnentreden bekend
maken en achteraf een verslag van het binnentreden opsturen aan de betrokkenen.
Vervangende woonruimte
De betrokkenen moeten in beginsel zelf voor vervangende woonruimte zorgen bij sluiting van zijn
(huur)woning. Ook moeten ze zelf voor opslag van hun huisraad of ruimte voor hun huisdieren
zorgen.
Bekendmaking en registratie van het besluit
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Het besluit tot sluiting van een woning of een lokaal op grond van artikel 13b Opiumwet wordt
geregistreerd en gepubliceerd in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken (WKPB). Het WKPB-register houdt deze publiekrechtelijke beperking over
de onroerende zaak bij. Indien de sluiting wordt opgeheven, wordt dit aangepast in het WKPBregister.
Opheffing sluiting
Op verzoek van de belanghebbenden kan de sluiting worden ingetrokken, mist schriftelijk
ingediend en gemotiveerd. Dat gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, namelijk alleen als het
voldoende zeker is dat de doelen die met de sluiting worden beoogd reeds zijn bereikt.
10. Andere bestuursrechtelijke bevoegdheden
De herstelsanctie van de burgemeester laat onverlet de toepassing van andere bestuursrechtelijke
bevoegdheden, zoals:
- het intrekken van een vergunning – bijvoorbeeld de exploitatievergunning of een Drank- en
horecavergunning van lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn;
- het intrekken of wijzigen van een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
vanwege ontvangen inkomsten;
- de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om op basis van artikel
17 Woningwet een gebouw te sluiten vanwege overtreding van bouwvoorschriften.


11. Afwijkingsbevoegdheid
De burgemeester handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer
belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen, namelijk de openbare orde en een veilig
woon- en leefklimaat.

12. Slotbepalingen
1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch
gemeenteblad, de Jutter en de Hofgeest.
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Handhaving Hennepplantages
Gemeente Velsen.
Aldus vastgesteld op 13 juni 2017.

De burgemeester van de gemeente Velsen,

F.C. Dales

7. Handhaving drugs in woningen en lokalen 2017
Handhaving drugs in woningen en lokalen 2017
De burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 13 juni 2017 heeft besloten:
•
Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017 vast te stellen
•
Deze Beleidsregels handhaving drugs in woningen en lokalen 2017 de dag na publicatie in het
elektronisch gemeenteblad in werking te laten treden
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze
regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.overheid.nl
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8. Informatiebijeenkomst IJmondcommissie dinsdag 27 juni 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Aanvangstijd 19.30 uur
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie van de gemeente Velsen: 0255
567502 of via de mail: griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en
telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda: twee presentaties:
1. Stand van zaken Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond, inclusief cijfers eerste
kwartaal 2017

Een presentatie over de stand van zaken, gebaseerd op de nu bekende informatie over het eerste
kwartaal 2017. Basis hiervan is onder andere de informatie die van de zorgaanbieders is ontvangen
ten aanzien van hun kwartaalresultaten. Daarna een korte stand van zaken op de strategische doelen
uit de Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond: integrale toegang, versterken zelforganisatie
van inwoners, samenhangende aanpak en meer grip.

2. Het op te stellen beleidsplan jeugd(hulp) 2017 -2020.

Aan de raadsleden van de IJmondcommissie wordt gevraagd mee te denken over de thema’s en
beleidsdoelen van het IJmondiale beleidsplan jeugd dat op dit moment wordt geschreven. Op basis
van het voorwerk dat al is uitgevoerd ligt er een gespreksnotitie voor het regionale deel van het
beleidsplan. Het beleidsplan wordt IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale paragrafen.

9. Raadsvergadering woensdag 5 juli 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
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.
Agenda
Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Recreatieschap Spaarnwoude

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Omgevingsdienst IJmond

Veiligheidsregio Kennemerland

Noord-Hollands Archief

IJmond Werkt!

ReinUnie

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Fractieverantwoording 2016
Jaarlijks stelt de raad de fractieverantwoording van het afgelopen jaar vast, in dit geval 2016. De, door de
raad benoemde, controlecommissie controleert de fractieverantwoordingen.
Oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties als bijlage bij
de Jaarrekening 2016
De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening, daarvoor is
het nodig dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigt.
Project Snippergroen
De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het
kopen van dit snippergroen is niet verplicht, huren blijft mogelijk maar tegen een marktconform tarief.
Inwoners, die geen gemeentegrond huren, kunnen ook een aanvraag doen voor de aankoop van
snippergroen. Per situatie wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de kans op verkoop te vergroten, worden
lagere tarieven en geen minimale grondwaarde gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).
12 / 13

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

Winkelfonds Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
A) Subsidieverordening Winkelfonds
B) Naamgeving Winkelfonds
De raad heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze visie te realiseren zijn er
voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker en compacter te maken.
Zo heeft de raad eerder ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds. Het fonds stimuleert
winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra. De raad wordt gevraagd om de naam van
het Verhuis- en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad wordt tevens voorgesteld om de
Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan
van Scholen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een
nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op basis van de stukken en gelezen de rapportage
van het Adviesbureau voor Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om
een school te kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald . De
aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1
augustus 2017 dit Overzicht van Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’ (onder voorbehoud uitkomst sessie
21 juni)
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het perceel een
landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument Nieuw Groenrijk opgesteld
en in maart is er een inloopavond gehouden. De ingediende reacties hebben geen aanleiding gegeven om het
(concept)startdocument te wijzigen. De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de
bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel naar wonen, door het startdocument en de
participatienota vast te stellen.
Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK! (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni) In maart
2015 heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het
Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners
gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om
in te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’ (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Dit bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van
enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41 reacties zijn ontvangen,
waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön)
en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan
op enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41 maakt echter geen deel meer uit van het
bestemmingsplan en hierop is de plangrens aangepast.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag en de
jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de
jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4 mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor
reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein
(€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln)
wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.
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