Week 18, 3 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. Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 26 april 2018

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21 april 2018
tot en met 27 april 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
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering (23/04/2018) 5315-2018;
Griftstraat 16, legaliseren veranda (26/04/2018) 5517-2018.
Velsen-Zuid
't Roode Hart 32, plaatsen dakkapel (25/04/2018) 5417-2018.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel (25/04/2018) 5415-2018.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 62, realiseren bijgebouw (25/04/2018) 5446-2018.
Driehuis
Kriemhildestraat 2, realiseren bebouwing achtererf (26/04/2018) 5494-2018..
Velserbroek
Dammersweg 15rd, oprichten schuur (25/04/2018) 5469-2018.
De Zeiler 104, oprichten berging (25/04/2018) 5470-2018;
Linie 16, wijzigen bestemming gebruik berging tbv Bed & Breakfast (26/04/2018) 5521-2018.
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
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg ong.("De Ven"), handelen in strijd met regels bestemmingsplan in verband met diverse
evenementen (24/04/2018) 825-2018.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
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Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur met poort en penante (24/04/2018) 5220-2018.

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
e
51 Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrijmarkt op 29 september 2018 van 8.00 tot 16.00 uur, locatie:Kerkplein
en Torenstraat, (26/04/2018) 5482-2018.
Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op15 en 16 juni 2018 van 10.00 tot 0.00 uur,17 juni 2018 van 10.00 tot 21.30 uur,
locatie: Stratingplantsoen, ( 24/04/2018) 5378-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Driehuis
verkoop van patat, op vrijdag, zaterdag en zondag, locatie: hoek Driehuizerkerkweg Nicolaas
Beetslaan,(24/04/2018) 5370-2018

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
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en wijzigen constructie (24/04/2018) 2307-2018.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel (26/04/2018) 5415-2018.
Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk paviljioen 5323-2018.
Kromhoutstraat ong, oprichten weegbrug (24/04/2018) 2810-2018’.

Verleende evenementen vergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Herdenking 4 mei, om 18.45 uur kranslegging op Plein 1945, om 19.00 herdenkingstocht naar Begraafplaats
Westerveld, (26/04/2018) 2018 4734-2018.

2. Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 26 april 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 26 april 2018 de volgende raadsbesluiten
genomen.
Zienswijze op stukken aandeelhouders vergadering HVC
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De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker
HVC. Op 14 december 2017 is er tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij HVC o.a. een
besluit genomen over de Raad van Commissarissen, uitbreiding van kerntaken en de uitbreiding van
warmtelevering door HVC. Het college en AIJZ hebben eerder in de AIJZ vergadering onder voorbehoud van
de zienswijze van hun gemeenteraden gestemd. Nu wordt de raad alsnog in de gelegenheid gesteld zijn
wensen en bedenkingen te geven.
De raad heeft geen wensen en bedenkingen op de besluiten die het college onder voorbehoud had genomen.
Besluit MER-plicht bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voordat er een
ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld moet de gemeenteraad een besluit nemen of er wel of geen
milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De raad heeft ingestemd met het voorstel om geen
milieueffectrapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’.
Rapport informatieproces Velsen en Procesvoorstel Raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een proces om tot een raadsakkoord te komen. Uit
het rapport van de informateur Nathanael Korf bleek dat alle partijen in meer of mindere mate bereid zijn om
een raadsakkoord te ondersteunen. In het raadsakkoord staan de maatschappelijke thema’s die voor alle
politieke partijen belangrijk zijn voor de komende vier jaar. Ook staat in het akkoord hoe de gemeente in en
met de samenleving de maatschappelijke deze thema’s kan oppakken. De beoogde wethouders werken de
thema’s verder uit in hun collegeprogramma. Het initiatiefvoorstel betrof een proces waaronder het aanwijzen
van en werkgroep die een voorstel voor raadsakkoord op zouden stellen en aan de raad rapporteren.
Aan het begin van de vergadering dienden D66 Velsen, Forza! IJmond en het CDA een amendement in om
met de gehele raad een procesvoorstel te ontwikkelen. Daarin werd tevens aandacht gevraagd om meer tijd
te nemen voor het proces en de inwoners en stakeholders bij de totstandkoming nadrukkelijk te betrekken.
Het amendement werd verworpen. Elf raadsleden stemden voor het amendement (D66Velsen, CDA, Forza!
IJmond en CU) en eenentwintig raadsleden stemden tegen (Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks, PvdA en
SP).
Het initiatiefraadsvoorstel van Velsen Lokaal over het proces en de samenstelling werkgroep die het
raadsakkoord gaat voorbereiden is met hoofdelijke stemming aangenomen. Eenentwintig raadsleden
stemden voor en elf raadsleden stemden tegen.
In het voorstel is ook aan de raad gevraagd om vanuit elke fractie één persoon aan te wijzen die deelneemt
aan de voorbereidingen om tot een raadsakkoord te komen. De partijen Velsen Lokaal (Nathanaël Korf), VVD
(Laura Ouderkerken), LGV (Leo Kwant), GroenLinks (MaartenJan Hoekstra), PvdA (Ben Hendriks, beoogd
raadslid) en SP (Robert van Koten) nemen deel aan de werkgroep. De partijen D66Velsen, CDA,
Forza!IJmond en CU hebben aangegeven nu niet deel te nemen aan de voorbereidingen.
Toelaten van steunfractieleden
De volgende steunfractieleden hebben de eed of belofte afgelegd: Gerrit Ausma en Frits Vrijhof (Velsen
Lokaal), Cas Schollink (VVD), Semra de Boer-Kerkum en Milco Kwant (LGV), Martijn van der Hulst en Martijn
Mewe (PvdA), Frans Blokland en Gideon Nijemanting (CDA), Ferry Levasier (Forza! IJmond), Robin van
Kouteren (SP) en Elsa Waljaard (CU).
Wilt u deze eerste raadsvergadering terugzien?
Ga naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op de raadskalender en de datum van de vergadering.
Wilt u fragmenten of een inbreng van een of meerdere raadsleden terugzien? Klik dan op de ‘Link naar video’
boven het beeldverslag. Klik vervolgens op het onderwerp onder het beeldverslag of voer de achternaam in
van de spreker in het zoekvenster.
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