Week 29, 20 juli 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.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2.
3.
4.
5.

Wet primair onderwijs
Genomen besluiten in de raadsvergadering van 20 juli 2017
Verkeersmaatregel
Regeling briefadres

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15 juli 2017 tot
en met 21 juli 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.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, plaatsen dakopbouw(17/07/2017) 19013-2017
Nicolaas Beetslaan 4, wijzigen 2 dakterrassen (24690-2016) (18/07/2017)
19231-2017
IJmuiden
Meeuwenlaan 47, vernieuwen en isoleren pannendak en plaatsen dakopbouw (16/07/2017) 18977-2017
Heerenduinweg ong., kappen 15 bomen (19/07/2017) 19289-2017
Velserduinplein 1a en 2a, splitsen van de 1e verdieping tot 2 appartementen (21/07/2017) 19489-2017
Slingerduinlaan 6 te IJmuiden (rijksmonument), diverse onderhoudswerkzaamheden (21/07/2017) 19521-2017
Velserbroek
Tarweland 15, veranderen en vergroten garage (17/07/2017) 19114-2017
Fregat 75 en 76, bouwen gemeenschappelijke berging (17/07/2017) 19104-2017
Galle Promenade 66, realiseren twee appartementen (19/07/2017) 19329-2017
Tureluur 24, plaatsen erfafscheiding (17/07/2017) 19107-2017
Rijksweg 319, kappen boom (17/07/2017) 19230-2017
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel bij entree (21/07/2017) 19522-2017
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, realisatie grondkering (19/07/2017) 19347-2017
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 4, plaatsen erker (14/07/2017) 19154-2017
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 19339-2017
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Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woningen in drie woningen en praktijkruimte (20/07/2017) 194582017
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden en renoveren van een woning (18/07/2017) 19120-2017
Wüstelaan 19, plaatsen overkapping (18/07/2017) 19122-2017
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:
IJmuiden
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke kantoorunits (19/07/2017) 14901-2017
Lange Nieuwstraat 489-491, plaatsen gevelreclame (20/07/2017) 15326-2017
Kennemerlaan 52rd, legaliseren 4 appartementen (24/07/2017) 9326-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen 2 dakkapellen (17/07/2017) 12093-2017
IJmuiden
Nabij De Noostraat 69, verbeteren/uitbreiden telecommunicatienetwerk (21/07/2017) 18229-2017
Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3 – brandveilig gebruik Parnassiaschool (18/04/2017)9975-2017
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).
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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
Trompstraat 193, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 14140-2017
Willebrordstraat 82 en 84, wijzigen van het gebruik van de bestaande bouwwerken tot 6 woningen (20/07/2017)
7774-2017
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen dakopbouw en wijzigen voorgevel (20/07/2017) 17160-2017
Lange Nieuwstraat 489/491, plaatsen nieuwe winkelpui (21/07/2017) 14402-2017
Driehuis
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel (20/07/2017) 16149-2017
Velsen-Zuid
nabij Genieweg 36 en 38, gebruik weiland voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen en maken in-/uitrit op de N202
(project tijdelijk ten behoeve van evenementen, van 9 t/m 23 augustus 2017) (24/07/2017)
Oude Pontweg 122, legaliseren stenen schuur, houten blokhut, erfafscheidingen, houten speeltoestel, gebruik
gronden als tuin (20/07/2017) 21408-2016
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren tijdelijke loods (24/07/2017) 13392-2017
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, renoveren entree(gevel) (21/07/2017) 18892-2017
Burgemeester Weertsplantsoen 10, maken constructieve doorbraak (21/07/2017) 16569-2017
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, uitbreiden woning (21/07/2017) 11160-2017
Passtoorsstraat 5, vergroten garage (24/07/2017) 18042-2017
Velserenderlaan 2, plaatsen pad met brug (locatie A), vervangen pad en plaatsen trap (locatie B), vervangen pad
(locatie C) (24/07/2017) 11687-2017
Velserbroek
Dammersweg 15rd, wijzigen van gebruik van loods naar bed en breakfast en wijzigen voor- en zijgevel
(21/07/2017) 12135-2017
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Noord
Rijksweg ong., legaliseren twee draaihekken (24/07/2017) 15202-2017
Duin- en Kruidbergerweg 60 (rijksmonument), plaatsen speeltoestel (24/07/2017) 12050-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Kermis van 4 t/m 8 oktober 2017, alle dagen van 14.00 tot 22.00 uur, Vestingplein te Velserbroek (21/07/2017)
15595-2017
Velsen-Zuid, Velsen Valley, Spaarnwoude
Dance Valley op 12 augustus 2017 van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017) 3337-2017
Dutch Valley op 19 augustus 2017 van 13.00 tot 23.00 uur (18/07/2017) 3350-2017
Latin Valley op 20 augustus 2017 van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017) 8041-2017
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2. Wet Primair Onderwijs
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met in achtneming van artikel 79 lid 1 van de Wet Primair
Onderwijs bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 5 juli 2017 heeft besloten
De aanvraag van het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaats op Algemeen Bijzondere
Grondslag tot het stichten van een nieuwe basisschool en deze te plaatsen op het Plan van Scholen
niet in te willigen en deze op het Overzicht van Scholen te plaatsen.
Ter inzage legging
Het Overzicht van Scholen ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 IJmuiden.

3. Genomen besluiten in de raadsvergadering van 20 juli 2017
Motie 14 van 2017 van LGV en VVD - Fietspad IJmuiden-Bloemendaal
De raad heeft de motie Fietspad IJmuiden-Bloemendaal aangenomen met het verzoek om de ontbrekende
fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal op te nemen in de regionale en provinciale visies en
fietsnetwerken. Deze fietsverbinding stopt nu bij Bloemendaal. Doortrekken van het fietspad is een aanvulling
voor de te realiseren Kustvisie.
e
1 Bestuursrapportage Velsen
e
De raad stemt in met de 1 Berstuursrapportage.
Vrijgeven en opnemen van budgetten in de Begroting 2017
De raad stemt in om budgetten vrij te geven uit de reserve Beleidsspeerpunten voor een totaalbedrag van €
95.189 voor Gids-projecten, voorschoolse voorzieningen, accommodatiebeleid, IJmond samenwerking en
Digitale begroting.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.
Kadeterrein Grote Hout
De raad stemt in met de uitgangspunten voor de erfpacht- en huurovereenkomst met TMA Grote Hout BV.
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en aanvraag groencompensatie locatie Van Diepenstraat na
quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap
Om tot een haalbaarheidsonderzoek te komen over Kleinschalig Opdrachtgeverschap aan de Van Diepenstraat
in Velsen-Noord stemt de raad in met een voorbereidingskrediet. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal
groencompensatie worden verleend. In een raadsbreed aangenomen motie verzoekt de raad het college om
maximaal 2 voorstellen aan de raad voor te leggen die voor iedereen gelijke kansen biedt om in aanmerking te
komen voor de verwerving van een kavel.
Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK
De raad stemt in met een geamendeerd raadsvoorstel om tot een kustinformatiecentrum BRAK! te komen
volgens een groeimodel. Het bedrag dat is gereserveerd voor het Kust Informatie en Innovatie Centrum blijft
voor dit doel gereserveerd en de besteding hiervan wordt gedaan zoals aangegeven in het stappenplan Hoe
groeit BRAK!. Met een motie vraagt de raad geen subsidie van het Pieter Vermeulen Museum over te hevelen
naar BRAK! zolang er nog geen definitief BRAK! in gebruik is genomen en onder de voorwaarde dat het Pieter
Vermeulenmuseum de, in de intentieverklaring bedoelde NME-taken, zal leveren in het tijdelijk BRAK!. Ook
verzoekt de raad het college bij de definitieve BRAK! de structurele jaarlijkse subsidie aan het PVM mee te
nemen naar het BRAK!.
Startdocument Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek
Het startdocument Skaeve Huse is gewijzigd vastgesteld door de raad. Als de ontwikkelingen doorgaan wordt
gekeken of het laatste deel van het Hillegondswegje aan de openbaarheid kan worden onttrokken. In de
verdere uitwerking wordt een buurtbeheerplan meegenomen.
Bestemmingsplan KPN locatie
De raad stemt in met het bestemmingsplan KPN locatie. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het
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bestemmingsplan.
Bestemmingsplan Santpoort Noord
Met een raadsbreed aangenomen amendement over het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid stemt de
raad in met het bestemmingsplan Santpoort-Noord.
Wijziging Woonvisie 2025
De raad stemt in met de wijzigingen waardoor er meer nadruk wordt gelegd op sociale huurwoningen in VelsenZuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek en Santpoort-Zuid. In IJmuiden en Velsen-Noord ligt de nadruk op
meer op koop- en markthuurwoningen. Hiermee wordt ingezet op meer spreiding van de sociale
huurwoningvoorraad over de gemeente en meer markt-/middensegmenthuurwoningen voor woningzoekenden
die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Opheffen benoeming als interim griffier
De raad besluit om de benoeming van mevrouw E. Boers als interim griffier met ingang van 22 juli 2017 op te
heffen.
Afleggen eed/belofte steunfractieleden
De heren Van Duyn (VVD) en Kloppers (CDA) leggen de belofte af als steunfractielid.
Drie moties Vreemd aan de Orde van de Dag

Motie ‘Bomenmakelaar’ is aangenomen. Hierin verzoekt de raad het college om een onderzoek te
houden om aan te sluiten bij een Bomenmakelaar, een platform waarop bomen worden aangeboden,
en dit onderzoek voor de behandeling van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar te
maken.

Motie ‘Rookverbod entree sporthal en gemeentehuis’ is aangenomen. Hiermee verzoekt de raad een
rookverbod in te stellen in de directe nabijheid van de entree van alle sporthallen en het gemeentehuis
in de gemeente Velsen. Ook vraagt de raad een rookplaats aan te wijzen op gepaste afstand van de
entree van sporthallen en gemeentehuis.

Motie ‘Transparantie Wob-verzoeken’ is aangenomen. De raad verzoekt het college met ingang van 1
januari 2018 alle informatie die vanaf 1 september 2017 openbaar is/wordt gemaakt naar aanleiding
van een Wob-verzoek aan de gemeente Velsen, op de website van de gemeente Velsen te publiceren.

Voor meer informatie over deze vergadering: www.velsen.nl/gemeenteraad. klik op de datum 20 juli in de
raadskalender. Hier kunt u de stukken inzien en een videoverslag van deze vergadering bekijken.
De gemeenteraad is met reces tot 2 september 2017 en wenst alle inwoners van de gemeente Velsen een fijne
zomervakantie!

4. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
Van den Vondellaan 47, 1985 BB DRIEHUIS NH
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.

5 / 13

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

5. Regeling Briefadres
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de vergadering van 18 juli hebben besloten
op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP):
•
Regeling briefadres gemeente Velsen 2017 vast te stellen.
•
Regeling briefadres gemeente Velsen 2017 treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het
gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd.
•
Per gelijke datum regeling briefadres gemeente Velsen 2015 in te trekken.
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad, waarin zij wordt
gepubliceerd.

Regeling briefadres gemeente Velsen 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie
personen (Wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en
19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht,
de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016 en het
Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);
overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en
registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare
groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres;
besluit vast te stellen:
Regeling briefadres gemeente Velsen 2017.
Artikel 1 Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel
1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat
geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 Wet BRP);
b. briefadresgever: de ingezetene in de Basisregistratie Personen of rechtspersoon bij wie het briefadres
wordt gehouden (artikel 1.1, onder r Wet BRP);
c. briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt.
d. Instelling: als bedoelt in artikel 2.42 lid b zijnde een rechtspersoon die zijn zetel heeft in Nederland en
die door het college is aangewezen om als briefadresgever in de gemeente op te treden.
e. gezinshuishouden:
1.
twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn
aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);
2.
twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt
samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren,
met of zonder kind(eren);
3.
een alleenstaande ouder met kind(eren).
Artikel 2 Redenen briefadres
Redenen voor een briefadres zijn:
1. het ontbreken van een woonadres vanwege:
a.
dak- of thuisloosheid; en/of zeer hulpbehoevend;
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b.
c.
d.
e.

2.
3.
4.

korte overbrugging tussen twee woonadressen;
de uitoefening van een ambulant beroep;
kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd;
korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven
in Nederland heeft;
f.
het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;
g.
langdurig vermiste persoon;
verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);
verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet BRP;
verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester
om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Artikel 3 voorwaarden
1. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.
2. De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.
3. Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:
a.
een geldig identiteitsbewijs;
b.
de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten
periode dat het briefadres noodzakelijk is;
c.
een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van
de briefadresgever;
d.
een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond
van artikel 2, lid 1.
4. Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 4, is een schriftelijke verklaring van de
burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.
5. Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, lid 1 onder f en g, dient de noodzakelijkheid te
blijken uit een onderliggend dossier.
6. De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een
gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming geven een briefadres te houden. Dit maximum
telt niet als een briefadresgever een instelling is als bedoeld in artikel 2.42 lid b wet BRP.
7. Het college van Burgemeester en Wethouders kan aanvullende voorwaarden stellen aan diegene die
briefadres houdt bij een instelling als bedoeld in artikel 2.42 lid b van de wet BRP.
Artikel 4 Volledige aangifte
1. De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3, zijn
ingeleverd.
2. Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen
veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.
3. Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan,
op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.
4. Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt,
wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.
Artikel 5 Weigeringsgronden
Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:
a. de aangever een woonadres heeft;
b. de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet
beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft.
c. de aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer
dan twee jaar in het buitenland verblijft;
d. er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;
e. het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of
een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;
f. het briefadres geen bestaand BAG-adres betreft;
g. het briefadres een postbus is.
Artikel 6 Termijn briefadres
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a en b, mag een briefadres worden gekozen
voor de duur van maximaal zes maanden. Deze termijn kan met maximaal drie maanden worden
verlengd.
In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d en e mag een briefadres worden gekozen
voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.
Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen
woonadres heeft gekozen, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te
verlengen.
In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 4 mag een briefadres worden verleend voor de duur die de
burgemeester noodzakelijk acht.
De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de
artikelen 2 en 4.
Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het
briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken
vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij
de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Bestuurlijke boete
1. Onverminderd het gestelde in artikel 2 tot en met 6 is de zowel de briefadresgever als de
briefadresnemer verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders
inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.
2. De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon
3. Aan degene die niet voldoet aan verplichting als bedoeld in eerste lid kan een bestuurlijke boete
worden opgelegd van ten hoogste 325 euro.
Artikel 8 Hardheidsclausule
Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou
leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt
gepubliceerd.
Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Velsen 2017.
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Toelichting op de Regeling briefadres
Toelichting artikel 1, sub d, onder 3:
Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:
een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap,
een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd,
een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of
een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub a:
Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van de maatschappelijke opvang
(passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van de
opvanginstellingen. Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de
maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub b:
Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op
het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan
ingeschreven worden op een briefadres.
Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht.
De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de
nieuwe eigenaar.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub c:
Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan
boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen.
Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres
hebben.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub d:
Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat.
Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek
van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.
Op grond van artikel 2.43 Wet BRP mag iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het
buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In dat geval is de burger verplicht om
aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn
persoonslijst een verantwoordelijkheid van de minister van BZK en ‘verhuist’ de PL naar de RNI vanwege
emigratie. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub e:
Als een inwoner beroepshalve gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is
er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft
hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het
verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de
burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting
daartoe bestaat niet.
Toelichting artikel 2, lid 1, sub f:
Deze kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, psychiatrische aandoeningen en
verstandelijke beperkingen. Daardoor komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken
niet altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg nodig die zij in de praktijk alleen
krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig
hebben. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of psychiatrische aandoeningen. Zonder
inschrijving in de BRP komen zij in de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor een
woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op een briefadres is daarom voor deze groep
noodzakelijk.
Waar nodig wordt het briefadres ambtshalve toegekend op een adres van een gemeentelijke instelling.
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Toelichting artikel 2, lid 1, sub g:
Met een langdurig vermist persoon wordt bedoeld een persoon, die:
1. tegen redelijke verwachting in afwezig is uit zijn of haar gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving,
2. waarvan de verblijfplaats van de persoon onbekend is, en
3. het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.
Gemeenten kunnen te maken krijgen met de melding dat een persoon is vermist. In het protocol voor
ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing is vermeld dat in overleg de
vermiste persoon kan worden geregistreerd met een briefadres op het adres van de melder.
Toelichting artikel 2, lid 2:
In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18
oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor
mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de
desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd
tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.
Toelichting artikel 2, lid 3:
Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van
de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3
Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en
penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen
een briefadres gekozen kan worden. Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, lid
4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.
Toelichting artikel 3, lid 1:
Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen
binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor
het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting
verblijven is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder
andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op
het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.
Toelichting artikel 3, lid 2 en 3:
Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het
briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de wet BRP. In de schriftelijke verklaring van
aangifte dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever
dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen. De
vragenlijst briefadres is als bijlage 1 bijgevoegd.
Toelichting artikel 3, lid 4:
Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal
kunnen overleggen. De verwachting is, dat deze verklaring veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komt via
de interne kanalen van de gemeente.
Toelichting artikel 3, lid 6:
Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één
gezinshuishouden en één alleenstaande.
Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres
kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel
gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de
hardheidsclausule van artikel 8.
Toelichting artikel 3, lid 7:
Het college van burgemeester en wethouder kan extra voorwaarden stellen. Het houden van een briefadres als
bedoeld in artikel 2.42 lid b is een tijdelijke situatie. Tijdens deze periode is wenselijk dat de briefadreshouder
onder andere zijn of haar (administratie) leven op orde brengt. De voorwaarden kunnen zijn.
a) minimaal eens in de twee weken dient de post te worden opgehaald;
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b)
c)
d)

aantoonbare inspanningen verricht voor het vinden van een woning;
een zorgverzekering stelt;
zorgdraagt voor inkomsten.

Toelichting artikel 4:
Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte
behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen
veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met
de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte
aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.
Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief
verstuurd waarin vermeld wordt dat de aangifte briefadres buiten behandeling wordt gesteld wegens het
ontbreken van de gevraagde documenten.
Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (4:5 Awb) al melding te maken van het
voornemen om de aangifte buiten behandeling te stellen (4:7 Awb) in het geval dat niet voldaan wordt aan de
aanvulling.
Toelichting artikel 5:
Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.
In de gevallen dat een briefadres wordt toegekend vanwege veiligheidsreden vastgesteld door de burgemeester
(art 2, lid 4) of omdat de briefadreshouder behoort tot een kwetsbare groep (art 2, lid 1 onder f), zal de
gemeente zelf altijd de afweging maken tot al dan niet toekennen van een briefadres.
Het is toegestaan om een briefadres bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres te kiezen. Dit is
in niet strijd met artikel 2.38 Wet BRP.
Toelichting artikel 5 sub a:
Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het
adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres, a. indien betrokkene op meer
dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen
zal overnachten; of b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar
redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. In de
situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, moet gekozen worden voor een briefadres.
Het permanent bewonen van een recreatiewoning wordt ook aangemerkt als woonadres en is dus geen reden
om een briefadres toe te kennen. Er wordt niet voldaan aan artikel 5 onder a van deze regel.
Toelichting artikel 5 sub b en c:
Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft
e
dan een periode van 2/3 deel van een jaar. In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop
is één uitzondering in het geval de persoon beroepshalve op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij
artikel 2, lid 1, sub e.
Toelichting artikel 5 sub e:
Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een
woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres verleend aan
een gezinshuishouden als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee
gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één
adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, lid 4 en artikel 8.
Toelichting artikel 5 sub f:
Zolang er geen BAG-id toegekend is aan het adres is er onzekerheid over de authenticiteit van het adres. Het
op voorhand toestaan van de registratie van een briefadres op dit adres levert risico’s op met betrekking tot de
bereikbaarheid van de briefadreshouder.
Toelichting artikel 5 sub g:
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Een briefadres mag geen postbus zijn. Kenmerk van een briefadres is dat er een waarborg is, dat voor de
briefadreshouder bestemde geschriften of inlichten daarover aan deze worden doorgegeven of medegedeeld.
Als post naar een postbus wordt gestuurd, wordt aan die voorwaarde niet voldaan.
Het is wel mogelijk om een briefadres bij een rechtspersoon te houden. Hierbij geldt dan wel, dat een natuurlijk
persoon die namens de rechtspersoon optreedt, als briefadresgever de toestemming moet geven.
Toelichting artikel 6, lid 1 en 4:
1
Om het tijdelijke karakter te bevestigen is besloten om een briefadres voor een periode van drie maanden te
verlenen met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals drie maanden. Na het verloop van deze periode,
moet de burger zijn ingeschreven op het woonadres waar hij feitelijk verblijft.
Deze periode van drie maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na drie maanden een
e
contactmoment te hebben met de burger, om zo te zorgen dat hij/zij snel een woonadres heeft (artikel 2, 1 lid
sub b).
Hierop is een aantal uitzonderingen.
- Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen
woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze termijn.
- Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres
te hebben. Hierbij valt te denken aan binnenvaartschippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen
voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden
getoetst.
- Ook voor dak- en thuislozen en personen die zeer hulp behoevend zijn ligt het voor de hand om een
afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt of betrokkene is nog
zeer afhankelijk van hulp kan nog een briefadres worden gehouden. Het recht op het briefadres kan voor
deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.
Toelichting artikel 6, lid 5
Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn
briefadres, dan wordt opnieuw beoordeeld of hij aan de voorwaarden die zijn gesteld in deze regeling voldoet.
Toelichting artikel 6, lid 6
De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over
een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen. Hij mag hier niet mee wachten
totdat de maximale termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw
briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze regeling.
Toelichting artikel 7
Op grond van artikel 4.17 Wet BRP kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als er geen of een onjuiste
aangifte van een (brief)adres wordt gedaan. Dit geldt ook voor de verplichting voor zowel de briefadreshouder
als ook voor de briefadresgever om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste bijhouding van de basisregistratie zoals bepaald in artikel 2.45
Wet BRP. Voor de op te leggen bestuurlijke boete geldt een maximaal bedrag van € 325.
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Toelichting artikel 8
In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling, bijvoorbeeld in het
geval van de eenmalige verlenging zoals vastgelegd in artikel 6 lid 4 van de regeling. Individuele
omstandigheden kunnen er toe leiden dat er nog een extra verlenging van de termijn wordt overeengekomen.
Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigde afwijking is een particulier die al dan niet tegen betaling
briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten.
Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij bedreigde personen in de
opvang conform de circulaire BRP en briefadres (kenmerk 2016-0000656211) van de minister van BZK van 18
oktober 2016. In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben
om in de Wet basisregistratie personen (BRP) een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van
een opvanghuis.

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen (BRP), (de officiële benaming voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente
woonachtig is.
Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal
automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch
alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct
op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt,
wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u
beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u
geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een
dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel
alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die
kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of
particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de
basisregistratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een
bevestiging.
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan
kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen
enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de
BRP, dan kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw
persoonslijst opvragen. De kosten hiervoor zijn € 6,45.
Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u
daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente
voor een afspraak:
Tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl, het digitaal loket.
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