Week 14, 5 april 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2018
Beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2018

Verkeersmaatregel
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 27 maart, voortgezet 28 maart 2018
Vergadering gemeenteraad Velsen

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24 maart
2018 tot en met 30 maart 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
Alexander Bellstraat 25, plaatsen dakopbouw (27/03/2018) 4072-2018;
Kraailook 8, oprichting schuur (28/03/2018) 4125-2018;
Planetenweg ong.(grasveld nabij De Ring), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 4237-2018.
Velsen-Noord
Wijkeroogplantsoen ong., tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival(29/03/2018) 4237-2018.
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan ong. (grasveld nabij Felisenum), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival(29/03/2018)
4237-2018
Santpoort-Noord
Rijksweg 332, plaatsen dakopbouw (27/03/2018) 4121-2018;
Spaarnberglaan 12, kappen 3 bomen (26/03/2018) 4051-2018;
Bickerlaan ong (grasveld), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 4237-2018;
J.M. van Nassaulaan ong. (grasveld), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 4237-2018.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 10, kappen boom (27/03/2018).
Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen bestemming kantoor naar woonruimte (26/03/2018)4148-2018 4114-2018;
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainingsmolen (27/03/2018) 4106-2018.

Velserbroek
Wieringeraak ong. (grasveld), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 4237-2018.
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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
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Havenfestival IJmond, op 23 juni 2018 van 12.00 tot 00.00 uur en 24 juni 2018 van 12.00 tot 17.00 uur,
locatie: Trawlerkade (26/03/2018) 4042-2018.
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, op 29 mei t/m 1 juni 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur, locatie: gemeente Velsen
(22/03/2018) 3992-2018

Ingetrokken aanvraag evenementen vergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Brocante, Landgoed Beeckestijn, 3 juni en 19 augustus 2018 (28/03/2018) 3850-2018
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
Industriestraat 52, realiseren open loods (26/03/2018);
Peperkers 59, plaatsen balkonbeglazing (29/03/2018) 847-2018.
Santpoort-Noord
Zeeweg ong, aanleggen van verharding voor fietspad Zeeweg/ Duin-en Kruidberg (29/03/2018) 32076-2017.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 23, kappen 2 bomen (29/03/2018) 3635-2018;
Zinneveltlaan 10, plaatsen dakkapel (29/03/2018) 3177-2018.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren gewijzigd uitvoeren van buitenbar (27/03/2018) 2255-2018;
Stratingplantsoen 15, wijzigen gevels (28/03/2018) 2080-2018;
Schulpweg 61, kappen boom (28/03/2018) 3592-2018.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten Bed & Breakfast (28/03/2018) 32417-2017.
Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, intern verbouwen bedrijfspand en wijzigen gevel (28/03/2018) 902-2018.

Verleende evenementen vergunningen APV artikel 2:17
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IJmuiden
Occupation WN2000, op 14 april 2018 van 11.00 tot 18.00 uur, op 15 april van 11.00 tot 17.00 uur, locatie: terrein
Bunkermuseum, Badweg 38 (27/03/2018) 1080-2018;
Occupation and Liberation WN2000 op 30 juni 2018 van 11.00 tot 21.00, op 1 juli 2018 van 11.00 tot 17.00
uur,Locatie: rondom Bunkermuseum, Badweg 38, (27/03/2018) 1083-2018;
Liberation WN2000, op 2 september 2018 van 11.00 tot 17.00, Locatie: terrein Bunkermuseum, Badweg 38,
(27/03/2018) 1084-2018

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
Serie “Klem 2”,op 8 april 2018, van 12.00 tot 23.45 locatie: Steigerweg ( Kanaalzijde), van 12.00-12.45 uur locatie:
Breesaapstraat 52 (Thaliatheater) (26/03/2018) 3277-2018.

2. Beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen
2018
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 6 maart 2018 hebben
besloten:
1. De beleidsregels subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2018 vast te stellen.
2. De beleidsregels daags na publicatie in werking te laten treden.
Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is als bijlage in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Tevens
liggen de beleidsregels 12 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. De beleidsregels worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl

3. Beleidsregels Subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen
2018
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen;
Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Velsen 2017;
In aanmerking nemend de Notitie sturing en toezicht op de bedrijfsvoering van gesubsidieerde organisaties
van 10 oktober 2017;
Overwegend dat het voor de gemeente van belang is om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van
gesubsidieerde organisaties voor het bereiken van de volgende doelen:
een constructieve en zakelijke samenwerkingsrelatie tussen subsidieontvangers en gemeente op
zowel inhoudelijke ambities als (financiële) bedrijfsvoering;
het voorkomen of tijdig onderkennen van inhoudelijke en financiële problemen bij
subsidieontvangers, zowel door de betreffende organisaties als de gemeente.

stelt de volgende beleidsregels voor de toepassing van sturing en toezicht bij subsidieverstrekking vast.
1. Begrippen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
b. ASV: de Algemene subsidieverordening Velsen 2017;
c. Subsidieregeling: algemeen verbindende voorschriften vastgesteld door het college op basis van de ASV
waarin op bepaalde punten afgeweken wordt van de bepalingen van de ASV
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d.
e.

2.
1.
2.
3.

(nadere regels).
Sturing: eisen en voorwaarden die het college in de vorm van verplichtingen vooraf stelt aan de
gesubsidieerde activiteiten en aan de bedrijfsvoering van een gesubsidieerde organisatie;
Toezicht: maatregelen waarmee de gemeente de uitvoering van de in het kader van sturing opgelegde
eisen en voorwaarden monitort.
Toepassing
Deze beleidsregels zijn van toepassing op subsidies die worden verstrekt met toepassing van de ASV,
een specifieke subsidieverordening of subsidieregeling.
Deze beleidsregels zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op subsidies die niet worden
verstrekt met toepassing van de ASV of een subsidieverordening of -regeling.
Ten aanzien van subsidieverstrekking waarop vanwege Europese cofinanciering of ter voorkoming van
ongeoorloofde staatssteun Europees rechterlijke voorschriften van toepassing zijn, zijn deze
beleidsregels van toepassing, voor zover zij niet strijdig zijn met deze voorschriften.

3. Processtappen
In het proces van sturing en toezicht worden de volgende drie stappen onderscheiden:
1. Basissturing;
2. Basistoezicht en risicoanalyse;
3. Verscherpte sturing en toezicht
4.

Basissturing

1. Aanvraag
De subsidieaanvraag bevat een activiteitenplan en een begroting. Deze stukken worden beoordeeld aan de
hand van de volgende criteria:
a. Activiteitenplan:
1. Het activiteitenplan beschrijft de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
2. Het activiteitenplan bevat minimaal de informatie die de gemeente op het aanvraagformulier heeft
voorgeschreven en heeft een zichtbare relatie met het gemeentelijke beleid en doelstellingen.
b. Begroting:
1. De begroting bevat de kosten van de activiteiten en een dekkingsplan waarmee de begroting

sluitend is.
2. De raming van de begrotingsposten is gebaseerd op het activiteitenplan.
3. De ramingen zijn onderbouwd met realistische aannames.
2. Subsidieverlening
1. In het kader van basissturing legt het college op grond van artikel 4:37 Awb bij subsidieverlening de
volgende verplichtingen ten aanzien van de verantwoording op:
a. In de jaarrekening zijn gerealiseerde lasten en baten gerelateerd aan de uitvoering van het
activiteitenplan.
b. Afwijkingen tussen gerealiseerde lasten en baten en de begroting zijn toegelicht met onderbouwde
analyses die goed inzicht geven in de financiële en inhoudelijke stand van zaken.
2. Aan ontvangers van subsidies boven de € 50.000,-- worden aanvullend de volgende bedrijfsmatige
verplichtingen opgelegd:
a. Administratieve organisatie/interne controle:
- Kritische bedrijfsvoeringprocessen zijn beschreven;
- De processen bevatten scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Er vindt interne controle plaats op nakoming van de procesgang op basis van een intern
controleplan
b. Financiële administratie:
- Er is een verplichtingenadministratie;
- Er is een activa-administratie;
- Er is een contractadministratie;
- Er is een accountingmanual voor eenduidige wijze van boeken;
c. Planning & Control:
- Het P&C-proces (inclusief planning) is beschreven;
- Er zijn formats voor de verschillende P&C-producten;
d. De begroting is een meerjarenbegroting voor de komende drie jaren.
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e.

In een kwartaal of halfjaarrapportage legt de gesubsidieerde organisatie rekening en verantwoording
af over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. De
rapportage bevat tevens een eindejaarsprognose waaronder liquiditeitsprognose.
3. Aan ontvangers van subsidies boven de € 100.000,-- worden betreffende de jaarrekening aanvullend de
volgende verplichtingen opgelegd:
a. In de jaarrekening is een continuïteitsparagraaf opgenomen waarin risico’s en beheersmaatregelen
worden genoemd.
b. De jaarrekening bevat financiële indicatoren (tenminste liquiditeit en solvabiliteit).
5. Basistoezicht
1. Het toezicht op de uitvoering van de op grond van artikel 4 opgelegde verplichtingen vindt plaats door
middel van een door ontvangers van (structurele) subsidies boven de € 50.000,-- periodiek in te vullen
zelfscan.
2. Het college stelt een model vast voor de zelfscan.
3. Het college kan subsidieontvangers verzoeken om de uitkomst van de zelfscan met bewijzen te
onderbouwen.
4. Indien de zelfscan hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een aanvullend onderzoek te
doen.
6. Risicoanalyse
1. Aan de hand van de gegevens uit de zelfscan, bewijsvoering en eventueel aanvullend onderzoek stelt het
college vast of de verplichtingen die in het kader van basissturing zijn opgelegd adequaat zijn uitgevoerd en
voldoende zekerheid bieden dat de activiteiten binnen de kaders kunnen worden uitgevoerd.
2. De uitkomst van deze risicoanalyse wordt met de gesubsidieerde organisatie gedeeld.
3. Op basis van de uitkomst van de risicoanalyse bepaalt het college met welke frequentie de zelfscan door
de gesubsidieerde organisatie wordt uitgevoerd.
7. Verscherpte sturing en toezicht
1. Aan de hand van de uitkomst van de risicoanalyse kan het college besluiten om bij de volgende
subsidieverlening over te gaan tot verscherpte sturing en toezicht.
2. In dat geval treedt het college met de organisatie in overleg over specifieke inhoudelijke en/of
bedrijfsmatige wijzigingen/ verbeteringen en vertaalt dit in de beschikking tot subsidieverlening.
3. Het college monitort de voortgang van de wijzigingen/verbeteringen en kan hiervoor bij subsidies van meer
dan 50.000,-- een toezichthouder aanwijzen.
4. In spoedeisende gevallen kan het college besluiten om de besproken maatregelen van toepassing te
verklaren voor het lopende subsidiejaar.
5. In het kader van verscherpt toezicht kan het college besluiten de organisatie te verplichten door middel van
een periodieke rapportage de stand van zaken met betrekking tot de inhoudelijke en financiële voortgang van
de uitvoering van het activiteitenplan terug te koppelen.

8. Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregels Subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen
2018.
Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Velsen
van 6 maart 2018.
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F. C. Dales

4. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
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Kerkerinklaan 61, 2071 RK 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.

5. Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 27 maart, voortgezet
28 maart 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 27 maart die werd voortgezet op 28 maart de
volgende raadsvoorstellen vastgesteld: Initiatiefraadsvoorstel PvdA tot hertelling van de
gemeenteraadsverkiezingen van Velsen 21 maart 2018 als bedoeld in artikel V4 van de Kieswet.
De PvdA Velsen legde aan de gemeenteraad een initiatiefraadsvoorstel voor om tot een hertelling van de
stemmen te komen. De gemeenteraad mag dat zelf besluiten. Het voorstel van de PvdA Velsen werd
besproken in een (vervroegde) raadsvergadering van 27 maart, en de hele raad stemde er mee in. De
openbare hertelling is gelijk de volgende ochtend 28 maart van start gegaan in de Burgerzaal van het
gemeentehuis. De hertelling, waarover de raad op 27 maart 2018 een besluit heeft genomen, heeft niet tot
een wijziging van de zetelverdeling geleid.

Op 28 maart heropende de voorzitter F.C. Dales de raadsvergadering.
Fractieverantwoording 2017
De door de controlecommissie goedgekeurde verantwoording van de fractievergoeding van de fracties over
het jaar 2017 is vastgesteld. Wegens het ontbreken van stukken van Forza! IJmond wordt de
fractievergoeding 2017 van Forza! IJmond verrekend met de fractievergoeding 2018.
Motie 4 van 2018: Project “Safe Streets” in Velsen
De raad verzocht met deze motie het college om de intentieverklaring voor deelname aan het project “Safe
Streets” te ondertekenen en de uitvoering hiervan verder uit te werken. Met dit project worden de problemen
rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte in kaart gebracht en aangepakt. De motie is
aangenomen met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen.
Overdrachtsdocumenten
De gemeenteraad die zitting had tijdens de raadsperiode 2014-2018 heeft zijn werk aan de nieuwe raad
overgedragen in de vorm van overdrachtsdocumenten.
Beoordeling rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 2018
De rechtmatigheid van de verkiezingen van 21 maart 2018, inclusief de hertelling op 28 maart 2018, is
vastgesteld.
Beslissing toelating raadsleden
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft verslag gedaan van het onderzoek naar de geloofsbrieven
van de 33 raadsleden die door de inwoners op woensdag 21 maart zijn gekozen voor de nieuwe
gemeenteraad. De 33 gemeenteraadsleden kunnen volgens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven op 29
maart worden benoemd.
Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de raad.
Tijdens deze raadsvergadering hebben de raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad
afscheid genomen: J. Bakker, S. Bart, M.T.G. Bok, G.K Buist, H.B.E. Dreijer, B. Hageman, M.M. Hillebrink, F.
Kappen, T.M. da Silva Marcos, C. Ockeloen, J.M. Poen en J.W.M. Staats.
De raadsleden H.B.E. Dreijer, M.M. Hillebrink en C. Ockeloen werden onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje Nassau en kregen de Koninklijke Onderscheiding opgespeld door de burgemeester.
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 29 maart 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 29 maart de volgende raadsbesluiten
genomen.

Installatie nieuwe raadsleden
De volgende raadsleden legden de eed af: Floor Bal (LGV), Robert te Beest (CDA), Suleyman Çelik (VL),
Annekee Eggermont (CDA), Cees Sintenie (CDA), Iskandar Sitompul (GroenLinks), Ilse Stoelman
(GroenLinks), Jeroen Verwoort (VVD), Johan Visser (Forza! IJmond) en Leen de Winter (CU).
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De volgende raadsleden legden de belofte af: Leo Aardenburg (LGV), Annette Baerveldt (D66V), Bram
Diepstraten (VL), Piet van Deudekom (LGV), MaartenJan Hoekstra (GroenLinks), Ahmet Karateke (PvdA),
Mireille Koedijker (SP), Bas Koppes (VVD), Nathanael Korf (VL), Robert van Koten (SP), Leo Kwant (LGV),
Tilly Mastenbroek (VVD), Laura Ouderkerken (VVD), Lieneke Post (Forza! IJmond), Bas de Ruig (D66V),
Sander Scholts (Forza! IJmond), Sander Smeets (D66V), Peter Stam VL), Marianne Steijn (PvdA), Marianne
Vos-Vester (VL), Henk Wijkhuisen (D66V), Kitty Wolfs-Jansen (VL) en Els Zorgdrager-van Laar (D66V).
e

e

Benoeming van leden in commissies, aanwijzing 1 en 2 plaatsvervangend voorzitter van
e
de gemeenteraad en aanwijzing 1 waarnemer van het ambt van burgemeester bij
verhindering of ontstentenis van Burgemeester en Wethouders
Het voorstel om raadsleden tijdelijk (tot de installatie van de wethouders ) te benoemen in onder andere
diverse commissies, is vastgesteld door de nieuwe raad. Na de installatie van de wethouders worden de
benoemingen opnieuw vastgesteld.

Vaststellen hoogte fractievergoeding en de Gewijzigde regeling steunfractieleden 2018.
Met beide agendapunten heeft de nieuwe raad ingestemd.

Procesvoorstel coalitievorming
Velsen Lokaal, de grootste partij na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, legde het procesvoorstel
coalitievorming voor aan de nieuwe gemeenteraad. Na een korte bespreking konden alle fracties zich vinden
in het voorstel. Er wordt nu eerst met alle politieke partijen gesproken om te kijken met wie het mogelijk is om
tot een coalitie te komen. Ook is het voornemen om inwoners te betrekken bij het proces van coalitievorming.

Toelaten van steunfractieleden

De volgende steunfractieleden hebben de eed of belofte afgelegd: Frank Cornet (CU),
Ewoud Kuin (D66V), Erik Droogh (GroenLinks) en Peter van Duyn (VVD).

6. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 12 april 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de
vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op
www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessies.
In de sessies komen verschillende onderwerpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over
een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over
neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of
via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.

Agenda
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41
De sessie is een vervolg op de sessie van op 8 februari waar vijftien insprekers aan het woord zijn geweest
en raadsleden vragen aan de insprekers hebben gesteld. Tijdens deze sessie op 12 april is inspreken niet
meer mogelijk, omdat die gelegenheid op 8 februari was.
De demissionaire wethouder zal de eerder gestelde vragen beantwoorden en de raadsfracties zullen hun
mening geven en eventueel vragen stellen aan de wethouder.
Het plan Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid omvat de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en
het bouwen van drie nieuwe woningen. Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de
ontwerpbesluiten omgevingsvergunning lagen van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. De
ingediende zienswijzen hebben vooral betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waarden van het
gebied. Deze zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. De nieuwe gemeenteraad stelt de Nota
behandeling zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 uiteindelijk
vast in een raadsvergadering.
Raadzaal: 19.30-21.00 uur
Ontwikkeling locatie zuidoostrand Driehuis
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Voor de locatie Zuidoostrand Driehuis, ten oosten van de Van den Vondellaan/Hagelingerweg, tussen De
Luchte/Huis ter Hage en het treinspoor zijn eerder gemeentelijke uitgangspunten opgesteld voor de
ontwikkeling van deze locatie. De gemeente stelt een losse bebouwingstructuur voor met vier
appartementsgebouwen van maximaal zes bouwlagen in het groen voor. Alleen staat de provincie geen
bebouwing toe in het gebied. Na overleg met de betrokken partijen informeert het college de gemeenteraad
over twee nieuwe perspectieven voor dit gebied.
Raadzaal: *21.15-22.15 uur
Startdocument bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord
Het startdocument bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Velsen-Noord' is de basis voor een nieuw op te
stellen bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Velsen-Noord. Het gebied ligt rond de woonkern van
Velsen-Noord en omvat ook het Wijkeroogpark. Tata Steel maakt geen deel uit van het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter; er worden geen nieuwe ontwikkelingen
mogelijk gemaakt.
Raadzaal: *22.15 – 23.00 uur
*De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp kan eerder of later beginnen
Zienswijze op stukken aandeelhouders vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker
HVC. Op 14 december 2017 was er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC. Daar is
o.a. een besluit genomen over de Raad van Commissarissen, uitbreiding van kerntaken en de uitbreiding van
warmtelevering door HVC. Het college heeft eerder in de AIJZ vergadering onder voorbehoud gestemd. Ook
AIJZ heeft in de AVA onder voorbehoud van de zienswijze van hun gmeenteraden gestemd. Door de korte
voorbereidingstijd was er geen gelegenheid de raad vooraf te vragen een zienswijze te geven over deze drie
onderwerpen. Nu wordt de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
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