Week 49, 7 december 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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Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Verkeersmaatregel
Ter inzagelegging ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Vergaderingen gemeenteraad Velsen

1. Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Publiekszaken
(tel. 140255)
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25 november
2017 tot en met 1 december 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
Van der Helststraat 6, plaatsen dakopbouw (29/11/2017) 30999-2017;
Ahornstraat 26, plaatsen dakopbouw (29/11/2017) 31114-2017;
Peperkers 15, plaatsen balkonbeglazing (29/11/2017) 31087-2017;
Peperkers 23, plaatsen balkonbeglazing (30/11/2017) 31191-2017;
Andromedastraat 24, plaatsen dakkapel (30-11-2017) 31217-2017.
Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen bedrijfspand tot woning (01/12/2017) 31300-2017.
Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pannendak (29/11/2017) 31074-2017 gemeentelijk monument.
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, oprichten woning, kappen 5 bomen (1/12/2017) 31335-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakopbouw (26/11/2017) 30747-2017;
Burgemeester Enschedélaan 63, oprichten woning (28/11/2017) 30975-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 79, splitsen van woning in bovenwoning en appartement begane grond (27/11/2017)
30822-2017;
Driehuizerkerkweg 57, wijzigen gevel (28/11/2017) 30948-2017 gemeentelijk monument;
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen erfafscheiding (01/12/2017) 31317-2017.
Velserbroek
Roosensteinweg ong., verbouwen opslagschuur tot woonhuis (25/11/2017) 30744-2017;
Korteweid 5, starten schoonheidssalon (26/11/2017) 30746-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaarsborrel (01/12/2017) 31303-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaarsduik (01/12/2017) 31303-2017.
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
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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
Jacob van Heemskerkstraat 23, legaliseren van 1 appartement, 6 wooneenheden en wijzigen gevel
(27/11/2017) 24971-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 93 en 95, aanpassen luifel (27/11/2017) 26454-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, legaliseren berging en carport (30/11/2017) 25907-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden

Kennemerstrand 172 8000, legaliseren kiosk (28/11/2017) 1747-2015.
Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoekdakkapel (27/11/2017) 25610-2017;
Kriemhildestraat 2, legaliseren carport en berging (27/11/2017) 25610-2017.

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).
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
Wijk aan Zeeërweg 70, (wijzigen verleende vergunning w314000412 (wijzigen gevelmateriaal, aanbrengen kozijn
in voorgevel en behouden erker) (29/11/2017) 26370-2017;
Andromedastraat 4, wijzigen gevel (01/12/2017) 28338-2017;
Trompstraat 166, wijzigen gevel (01/12/2017) 28470-2017.
Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 8, wijzigen gevel (01/12/2017) 28074-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren tuinhuis (01/12/2017) 26796-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, splitsen woning in 2 woningen (01/12/2017) 28935-2017.
Velsen-Zuid
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel (01/12/2017) 23384-2017.
Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning (27/11/2017) 26949-2017.
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
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filmopname Smeris, op 11 december 2017 van 10.00 tot 20.00 uur, locatie: De Rijpstraat hoek Willem
Barendszstraat (04/12/2017) 30305-2017.

2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de
volgende percelen:
Floraronde 114 Velserbroek
Hagelingerweg 66 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:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

3. Ter inzagelegging Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de
provincie Noord-Holland hebben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak vrij te geven.
Wat is het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand?
Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke
partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig
kunnen stellen en verder kunnen versterken.
Het Ontwikkelperspectief vormt een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen omgevingsvisies. Daarnaast is het een
toetsingskader voor (boven)lokale opgaven en initiatieven.
Opzet Ontwikkelperspectief
Het Ontwikkelperspectief geeft een visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Binnenduinrand en benoemt
ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmilieus.
Daarnaast zijn spelregels voor ruimtelijke ontwikkeling geformuleerd, waarbij versterking van de kwaliteit van het
landschap centraal staat.
Tot slot wordt in hoofdlijnen een agenda opgesteld voor de uitvoering van de visie.
Het Ontwikkelperspectief bestaat uit een rapport met kaartbijlagen.
Plangebied Binnenduinrand
Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden,
de Noordzee in het westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208,
het Spaarne en de Ringvaart in het oosten.
Inspraak
Het Ontwikkelperspectief zal door de raden van de samenwerkende gemeenten worden vastgesteld. Ter voorbereiding
van die vaststelling ligt het Ontwikkelperspectief van 8 december 2017 tot 2 februari 2018 ter inzage en kunt u
zienswijzen indienen.
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 24 januari 2018 zal vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis van Heemstede een informatiebijeenkomst
plaatsvinden voor belangstellenden. Adres: Raadhuisplein 1, Heemstede.
Stukken ter inzage en indienen zienswijzen
De stukken liggen gedurende de inspraakperiode ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en kunnen
digitaal geraadpleegd worden via de gemeentelijke website (www.velsen.nl) of via www.haarlem.nl/binnenduinrand.
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Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.
Zienswijzen kunnen ook per mail gestuurd worden naar: bschmitt@velsen.nl of binnenduinrand@haarlem.nl.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw B. Schmitt,
telefoonnummer 0255-567200.

4. Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 12 december 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Velsen Plein 1945, 1971 EN IJmuiden
Aanvang 19.30 uur
Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale
onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over
deze raadsvoorstellen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal in Velsen.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 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 IJmondcommissie
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning IJmondgemeenten 2018
Na drie jaar ervaring met de WMO moet De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning IJmondgemeenten 2016
worden aangepast. Zo is er bijvoorbeeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
van de WMO en is er meer duidelijkheid over wanneer een aanvraag voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er
een indeling gemaakt op zorgzwaarte. De WMO-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest en hun
opmerkingen zijn zoveel mogelijk in De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning IJmondgemeenten 2018
verwerkt.
Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een Wmo-zaak in een andere
gemeente De Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van het college
en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden Budget en het vaststellen van de regels voor het
Persoonsgebonden Budget.
Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein
De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de
Participatiewet eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van beleid. Samen met advies-en cliëntenraden is er
een nieuw IJmondiaal model voor cliëntenparticipatie gemaakt. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad
die de gemeente adviseert over het beter, eerder en breder betrekken van de cliënten en geïnteresseerde inwoners bij
het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad, die wordt ondersteund
door een flexibele brigade van ambtenaren.
Herziene begroting IJmond Werkt! 2017-1 en herziene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021
inclusief werkplan 2018 IJmond Werkt!
De raden bespreken de wijzigingen in de herziene begroting 2017 IJmond Werkt en de reacties van de colleges op de
voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen zijn ontstaan door nieuwe ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoorziening.
Vanaf 2019 verwacht IJmond Werkt een tekort waardoor er voor de komende jaren extra geld nodig is. De
gemeenteraden stellen de herziene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021, inclusief het werkplan
2018 IJmond Werkt uiteindelijk vast in de raadsvergaderingen.

Zienswijzen IJmondgemeenten Plan MER Verbinding A8-A9; verschillen en vervolgprocedure
De drie gemeenten hebben verschillende zienswijzen bij de provincie ingediend met betrekking tot het Plan MER. Het
doel van de agendering tijdens de IJmondcommissie is tweeërlei: het bespreken van de verschillen tussen de afgegeven
zienswijzen en het met elkaar afstemmen of en zo ja hoe er in de toekomst in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden
tijdens de vervolgstappen van het proces rondom de A8/A9.
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Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 30 november
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering de volgende besluiten vastgesteld:






De Tweede Bestuursrapportage 2017 Velsen
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017,
Vangnetuitkering 2017
Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit zee naar en in ondergrondse terrein TATA
Steel (project Q10)
Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude

Het startdocument Handgraaf is aangepast naar aanleiding van een amendement van de Christen Unie. De
ontwikkelaar moet een uiterste inspanning leveren, in samenspraak met de gemeente, om een deel van de nieuwbouw
sociale huur te laten zijn.
De motie van de Christen Unie en het CDA over het plaatsen van een Nederlandse en een Velsense vlag als
symboolfunctie van eenheid in de raadzaal is verworpen.
Aan het eind van de raadsvergadering heeft Frank Cornet als nieuw steunfractielid van de ChristenUnie de eed
afgelegd.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum in de
raadskalender.
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