Week 21, 24 mei 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 11 mei 2018
tot en met 18 mei 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
Halkade 6, bouwen en uitbreiden van opslagruimte voor vriesgoederen (14/05/2018)
6336-2018
Lekstraat 28 ben – bov, samenvoegen duplexwoning (14/05/2018) 6575-2018
Gurvenlaan 2, vergroten woning d.m.v. uitbouw zij- en achtergevel (15/05/2018) 6412-2018
Velserduinweg 248, wijzigen gevel van twee appartementen (17/05/2018) 6603-2018
IJsselstraat 10, plaatsen dakopbouw (18/05/2018) 6670-2018
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 11, plaatsen afzinkkelder in achtertuin (15/05/2018) 6439-2018
Rijksweg 134, renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden nabij Beeckestijn (18/05/2018) 6665-2018
Velserbroek
Fregat 75, plaatsen zonnepanelen (16/05/2018) 6480-2018
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 91, plaatsen aanbouw (14/05/2018) 6353-2018
Molenveltlaan 35, plaatsen dakkapel (15/05/2018) 6388-2018
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen erker (16/05/2018) 6464-2018
Kerkerinklaan 17, plaatsen dakkapel (18/05/2018) 6678-2018
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., oprichten paardenbak (15/05/2018) 6418-2018
Wüstelaan 52, kappen boom (17/05/2018) 6539-2018
Bloemendaalsestraatweg ong., kopersopties voor Blekersduin (17/05/2018) 6594-2018
Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen tuinpoort en schutting (13/05/2018) 6230-2018
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

Verlengen beslistermijn
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Velsen-Noord
Concordiastraat 79, realiseren bedrijfsgebouw (16/05/2018) 3521-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan voor evenement op 7 juli 2018 (2Generations Beach Edition)
(18/05/2018) 3077-2018
Westlaan 41,afwijken bestemmingsplan voor evenement op 8 juli 2018 (Thé Dansant @ The Beach)
(18/05/2018) 3420-2018

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Avondvierdaagse, van 4 t/m 7 juni 2018 van 17.00 tot 22.30 uur, locatie: sporthal Zeewijk (18/05/2018) 66352018
Driehuis
Jan van Zeelt Voetbaltoernooi, op 21 mei 2018 van 10.00 tot 20.00 uur, locatie: Waterloolaan 3 15/05/2018)
6390-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop vleesartikelen, op woensdag m.i.v. juni 2018, locatie: Hagelingerweg/Burgemeester Weertplantsoen
(16/05/2018) 6499-2018

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
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kompasstraat 73, vergroten erker (14/05/2018) 4408-2018
Edisonstraat 15, plaatsen dakkapel (14/05/2018) 4871-2018
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen boven winkel (14/05/2018) 1764-2018
Kraailook 8, oprichten berging (14/05/2018) 4125-2018
Herculesstraat 6B, legaliseren schuur en wijzigen garagegevel (14/05/2018 3518-2018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw (17/05/2018) 5093-2018
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut t.b.v. opvang knaagdieren (17/05/2018) 4711-2018
Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkelpand met bovenwoning (14/05/2018) 1375-2018
Groenelaantje 6 0043, plaatsen tuinhuisje met kas (16/05/2018) 4291-2018
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 en 5), plaatsen muziektent (17/05/2018) 2070-2018
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen dakopbouw (18/05/2018) 4947-2018
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafscheiding (14/05/2018) 4996-2018
Velsen-Zuid
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Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmingsplan voor 3 sportevenementen (Strong Viking) op 19-20 mei, 2627 mei en 13-14 oktober 2018 (15/05/2018) 3142-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen voorgevel (14/05/2018) 5226-2018
Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen (14/05/2018) 5077-2018
Verleende evenementen vergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills, op 18, 19 en 20 mei en family edition op 26 en 27 mei 2018, locatie: Spaarnwoude
(15/05/2018) 3187-2018
Driehuis
Avondvierdaagse, van 29 mei t/m 1 juni 2018 18.00 tot 20.00 uur, locatie: Driehuis (18/05/2018) 3992-2018
Velsen-Noord
Avondvierdaagse, 19 t/m 21 juni 2018 (17/05/2018) 3356-2018
IJmuiden
Vissenloop, 27 mei 2018 van 07.00 tot 18.00 uur, locatie: IJmuiden en omgeving (23/05/2018) 3783-2018

2. Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 31 mei 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
MER-beoordelingsbesluit Orionweg
Sinds de sloop van een oude flat van het Woningbouwbedrijf Velsen aan de Orionweg is er een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In dit ontwerpplan wordt voorgesteld om op de locatie van de
oude flat drie woongebouwen te plaatsen. Voordat er een ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld neemt
de gemeenteraad een besluit over het wel of niet opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Voordat
een plan ter inzage komt moet de gemeenteraad een MER-beoordelingsbesluit nemen. Dit is niet gebeurd.
De raad neemt alsnog een besluit.
MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan Velserbroek wordt geactualiseerd. De raad moet een besluit nemen of er op grond van
de Wet Milieubeheer een verplichting geldt voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Bij de
actualisatie van het bestemmingsplan Velserbroek blijkt het opstellen van een MER rapportage niet verplicht.
MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Biezenweg
Voor de Biezenweg 70, waar voorheen tuincentrum Groenrijk was gevestigd, wordt een bestemmingsplan
voorbereid. Voordat er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd neemt de gemeenteraad een
besluit of er wel of geen milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De eigenaar heeft hiertoe een
MER-notitie ingediend. Hieruit blijkt dat de verwachting is dat het toevoegen van twee woningen geen
nadelige milieueffecten zal hebben.
Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor te besluiten dat er geen MER-plicht geldt.
Gedragscode Privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Privacy en de
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad een groot goed. Soms bevatten
documenten privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van en over bestuurders,
ambtenaren en burgers. In het belang van de bestuurlijke transparantie stelt de gemeenteraad de
Gedragscode Privacy en Persoonsgegevens vast.
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Afscheid en benoeming/beëdiging van wethouders
De gemeenteraad benoemt de nieuwe wethouders die het college gaan vormen. Voorgedragen worden Bram
Diepstraten (Velsen Lokaal), Jeroen Verwoort (VVD), Floor Bal (LGV), Sebastian Dinjens (GroenLinks) en
Marianne Steijn (PvdA). Van de wethouders Annette Baerveldt, Robert te Beest en Ronald Vennik wordt
afscheid genomen.
Toelating raadsleden
De raadsleden die aan het eind van de vergadering benoemd worden als wethouder (Bal, Verwoort, , hebben
met ingang van 31 mei 2018 hun ontslag ingediend. Hierdoor zijn er vacatures voor vier raadsleden. Deze
raadsleden worden nu toegelaten en leggen de eed of belofte af .
Benoeming steunfractieleden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich te laten bijstaan door maximaal twee steunfractieleden. Een
steunfractielid mag deelnemen aan een sessie namens de betreffende fractie. Zij mogen niet deelnemen aan
de raadsvergadering. Aan het eind van de raadsvergadering legt een aantal steunfractieleden de eed of de
belofte af.
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