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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0090
Proces en ambitie Kustvisie 2017

Besluit

1. De raad voor te stellen om het college te verzoeken om door KondorWessels Vastgoed een Ontwikkelplan op te laten stellen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad. Dit in nauwe samenwerking te
doen met de marktpartijen Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand
NV, alsmede de gemeente Velsen;
2. Hiervoor het Procesdocument 2e fase te gebruiken als leidraad;
3. De raad te vragen kennis te nemen van het geactualiseerde Ambitiedocument IJmuiden aan Zee 2017
4. Het geactualiseerde Ambitiedocument IJmuiden aan Zee 2017 (als
update van de Herziene Kustvisie 2006), het Participatiedocument en
de Quick scan milieu en RO hierbij te gebruiken als input.

Publiekssamenvatting

Op 15 september 2016 heeft de Raad, bij behandeling van het Ambitiedocument Kustplaats IJmuiden aan Zee, het college opgedragen/verzocht om
een brede consultatieronde te doen bij de stakeholders en vervolgens terug
te komen bij de raad. In de afgelopen maanden heeft gelijktijdig een informatie- en een consultatieronde met stakeholders plaatsgevonden. De resultaten hiervan hebben geleid tot enkele aanpassingen in het Ambitiedocument, afspraken met stakeholders over het vervolgproces en input voor
het Ontwikkelplan. Het geactualiseerde Ambitiedocument geeft de richting
aan voor de gebiedsontwikkeling, in het Ontwikkelplan wordt op basis van
nader onderzoek en overleg met stakeholders de ambitie uitgewerkt tot een
haalbaar plan dat als basis kan dienen voor een nieuw bestemmingsplan.
Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee wordt een impuls gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo ontstaat
stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen en
aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen
en een kwalitatief goede openbare ruimte. Een kustplaats dicht bij de natuur van de duinen en de zee, maar ook op korte afstand van de metropoolregio Amsterdam. Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee is de balans tussen de ontwikkeling van dit gebied tot een
aantrekkelijke kustplaats en de verdere ontwikkeling van de nabijgelegen
havens met bijbehorende bedrijven en activiteiten, alsmede de leefkwaliteit
en de aanwezige natuurwaarden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Baer
B17.0097
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de pilot praktijkondersteuning jeugd GGZ

Besluit

1. De samenwerkingsovereenkomst met de huisartsen binnen de gemeente Velsen voort te zetten en uit te breiden met nieuwe deelnemende huisartsen in het kader van de pilot praktijkondersteuning jeugd
GGZ;
2. De kosten van de pilot te dekken vanuit het beschikbare budget voor
jeugdhulp.

Publiekssamenvatting

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen
van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet, waaronder ook de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ). In 2016 is de gemeente Velsen samen
met een aantal huisartsen binnen de gemeente Velsen gestart met een pilot waarmee zij extra inzetten op het bieden van laagdrempelige (GGZ) ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Deze ondersteuning wordt geboden door twee praktijkondersteuners jeugd-GGZ die werkzaam zijn bij de
huisartsenpraktijken. De eerste resultaten van de pilot zijn positief. De pilot
wordt daarom voortgezet en uitgebreid met uren en met het aantal deelnemende huisartsen. Begin 2018 wordt bekeken of de pilot in een definitieve
samenwerking kan worden vormgegeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Baer
Registratienummer
B17.0099
Onderwerp
Subsidie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) IJmond 1e halfjaar 2017
Besluit

1. Een subsidie van € 504.228 te verstrekken aan het CJG IJmond voor
het eerste halfjaar 2017 voor de uitvoering van haar taken zoals opgenomen in het organisatieontwerp CJG IJmond 2017.
2. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Beverwijk om dit
bedrag in de vorm van een subsidie te verlenen en vast te stellen aan
het CJG IJmond en hierbij de algemene subsidieverordening van de
gemeente Beverwijk toe te passen.
3. Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk te machtigen de subsidie te betalen aan het CJG IJmond.

Publiekssamenvatting

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de taak om de toegang en toeleiding tot de jeugdzorg te regelen. In 2015 en 2016 heeft onder andere het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) deze taak uitgevoerd voor de gemeente. Het college heeft besloten deze taak in 2017 opnieuw door het
CJG uit te laten voeren en daarvoor aan het CJG IJmond subsidie te verstrekken. De totale subsidie vanuit de IJmond voor het eerste halfjaar 2017
bedraagt € 1.099.430. Voor de gemeente Velsen bedragen de kosten voor
het eerste halfjaar 2017 € 504.228. Het college van de gemeente Beverwijk
wordt gemandateerd om de subsidieverlening uit te voeren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Verk
Registratienummer
B17.0101
Onderwerp
Vaststelling positieve uitslag nieuwe draagvlakmeting BIZ Havengebied
IJmuiden
Besluit

De uitslag van de draagvlakmeting BIZ Havengebied IJmuiden (met 208
stemgerechtigden en een opkomst van 71% waarvan 73% vóór-stemmers
met een positief WOZ-waarde saldo van € 101.652.080,-) vast te stellen,
waarbij voldoende draagvlak is voor een BIZ in het Havengebied IJmuiden.

Publiekssamenvatting

De BIZ Havengebied IJmuiden is een feit! Het college heeft op 14 maart

Pagina 2 van 4

2017 de uitslag van de draagvlakmeting BIZ Havengebied IJmuiden vastgesteld. De meting heeft geresulteerd in voldoende opkomst: 71%. Dit toont
opnieuw de grote betrokkenheid van ondernemers in het Havengebied aan.
Van de 208 stemgerechtigden is 73% vóór de BIZ en 27% tegen de BIZ.
Daarmee is de steun voor een BIZ in het gebied voldoende. De WOZwaarde van voorstemmers (89%) is groter dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers (11%). Daarmee is de WOZ-waardesom positief. De gewijzigde BIZ-verordening is met het vaststellen van de uitslag van kracht na
bekendmaking. De gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden N.V. en de
Stichting BIZ Havengebied IJmuiden hebben voorts afspraken vastgelegd
over het beheer- en onderhoudsniveau van het gebied. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de positieve uitslag draagvlakmeting ook
van kracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0054
Onderwerp
Aangepast voorstel verzoek om advies en een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor het project aanleggen van gasleidingen vanuit zee naar
en in het ondergrondse terrein van TATA Steel (project Q10), waarbij het
Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is
Besluit

Voor het project aanleggen van gasleidingen vanuit zee naar en in het ondergrondse terrein van TATA steel (project Q10), waarbij het Ministerie van
EZ bevoegd gezag is:
1. een positief advies te geven zoals verwoord in bijgevoegde brief;
2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad in procedure
te brengen.
3. Met dit genomen besluit vervalt het genomen besluit d.d.21 februari
2017 (B17.0054)

Publiekssamenvatting

Het project, genaamd Q10, tot het aanleggen van leidingen en het oprichten van een gasbehandelingsinstallatie op het terrein van TATA Steel is gelegen in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen worden
ondergrondse gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de ter plaatse
geldende bestemmingsplannen. Het Ministerie van EZ is bevoegd gezag
voor de verlening van de omgevingsvergunning. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenking van de raad
gedurende zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn kan een ieder
zienswijzen indienen. Daarnaast dient het college een advies uitbrengen
aangezien het project deels wordt uitgevoerd op Velsens grondgebied. Op
basis van de inhoudelijke beoordeling van het project besluit het college
positief te adviseren op dit project.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0091
Onderwerp
Bestemmingsplan KPN-locatie
Besluit

1. Het ontwerpbestemmingsplan KPN locatie met IDN:
NL.IMRO.0453.BP0706KPNLOCATIE1-O001 vast te stellen.
2. Het plan te publiceren, 6 weken ter visie te leggen en in deze periode
een ieder de gelegenheid te geven een zienswijze omtrent het bestemmingsplan aan de raad kenbaar te maken één en ander overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Publiekssamenvatting

Aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden wordt door Velison Wonen en ontwikkelaar HBB 2 woontorens en een supermarkt gerealiseerd op de voormalige KPN-locatie. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplan op-
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gesteld waarin wordt bepaald wat de contouren en hoogte van het pand zijn
en hoe de functies wonen, supermarkt en parkeren worden gerealiseerd.
Met dit besluit wordt het plan ter visie gelegd en kan iedereen een zienswijze aan de raad indienen op het plan. In een volgende fase wordt het plan,
met een reactie van het college op de ingediende zienswijzen, aangeboden
aan de raad ter vaststelling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Ven
Registratienummer
B17.0095
Onderwerp
Voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Besluit

1. Het voorontwerpbestemmingsplan met identificatienummer (idn)
NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1-V001 overeenkomstig de Inspraakverordening Velsen 6 weken ter visie te leggen;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening art. 3.1.1 overleg toe te zenden aan de wettelijke overlegpartners en andere betrokken partijen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ is gereedgemaakt voor
inspraak. Het voorontwerp is gebaseerd op het in oktober 2016 door het
college vastgestelde startdocument, waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter visie gelegd. Dit
bestemmingsplan geeft de regels voor de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor de gronden en gebouwen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Ook zijn ontwikkelingen waaraan de gemeente in afwijking van het
nu nog geldende bestemmingsplan heeft meegewerkt hierin opgenomen en
worden enkele nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Op die manier ontstaat er een actueel planologisch kader voor de komende tien jaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Publiekssamenvatting

Pagina 4 van 4

