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OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 07 februari 2017
Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dales
B17.0055
Zienswijze "herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer"

Besluit

Per brief haar zienswijze te geven op het "herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer".

Publiekssamenvatting

Velsen kijkt terug op een goed doorlopen proces en kan zich kan vinden in
de uitkomst zoals die er nu ligt en de daarbij passende de fusie van de ongedeelde Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Haarlemmermeer. Bij
eventuele aanpassingen in de aanpak en het herindelingsontwerp – bijvoorbeeld naar aanleiding van het anders omgaan met dubbeldorpen en
niet onverdeeld fuseren met Haarlemmermeer – ontstaat natuurlijk een andere situatie. In dat geval wil en is Velsen uiteraard bereid om haar verantwoordelijkheid in de regio te nemen en mee te doen aan een oplossing
voor toekomst van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0042
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Binnenhaven
Besluit

1. de raad voor te stellen de ‘nota behandeling zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhaven”’ vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Binnenhaven” met identificatienummer (idn) NL.IMRO.0453. BP0705BINNENHAVEN1-R001
vast te stellen, conform de ‘nota behandeling zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhaven”’’.

Publiekssamenvatting

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenhaven’ heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Het plangebied is gelegen ten zuiden van het centrum van IJmuiden en wordt omsloten door de Zeeweg, Velserduinweg en de Appelboomstraat. Het is de bedoeling dat er 50 eengezinswoningen worden opgericht. De woningen zullen een carré vormen. Op het binnenterrein worden achtertuinen en parkeergelegenheid gerealiseerd. Aan de buitenzijde
van het carré met woningen worden eveneens parkeerplaatsen aangelegd.
In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen
zijn 5 zienswijzen ingediend. De reacties gaan met name over de ontsluiting van het binnenterrein en de realisatie van voldoende parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot wijzigingen van het bestemmingplan
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geleid. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0044
Onderwerp
Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Havengebied
IJmuiden
Besluit

Het Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Havengebied
IJmuiden 2017 vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Het college zet zich in voor het aantrekkelijker maken van het havengebied
voor huidige en toekomstige ondernemers. Een Bedrijveninvesteringszone
(BIZ) draagt daar aan bij en is tevens een belangrijk instrument om bereikte
(handhavings-)resultaten te borgen. Een BIZ is een aaneengesloten gebied
waarin ondernemers zich organiseren voor collectieve doelstellingen. Ondernemers in het havengebied IJmuiden zijn voornemens om de eerste BIZ
in de gemeente Velsen op te zetten en hebben een stichting opgericht en
een BIZ-actieplan opgesteld. Er is in 2016 een draagvlakmeting gehouden.
Daarbij is net niet de wettelijk vereiste tweederde meerderheid gehaald. Er
is een evaluatie gehouden op basis waarvan ondernemers voldoende perspectief zien voor een gewijzigde BIZ. Hiervoor is een gewijzigde verordening vastgesteld door de raad. Tevens dient een nieuw reglement draagvlakmeting worden vastgesteld door het college. Daarna kan een nieuwe
draagvlakmeting worden gehouden van 15 februari tot en met 8 maart
2017. Na het tellen van de stemmen zal de uitslag door het college op 14
maart a.s. worden vastgesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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