Week 41, 13 oktober 2016
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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1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
september 2016 tot en met 30 september 2016 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
Schiplaan 474, kamergewijze verhuur (04/10/2016) 19866-2016.
Driehuis
De Genestetlaan 12, constructieve doorbraak begane grond (03/10/2016) 19769-2016.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom (04/10/2016) 19912-2016;
Burgemeester Enschedélaan 34, kappen boom (03/10/2016) 19760-2016.
Santpoort-Zuid
Irissenstraat 8, constructieve aanpassing woonhuis (07/10/2016) 20150-2016;
Harddraverslaan 54, aanbouw achterzijde en zijkant woonhuis (07/10/2016) 20179-2016;
Brederoodseweg 91, plaatsen stacaravan(tijdelijk) (01/10/2016) 19923-2016.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vervangen dakkapel (03/10/2016) 19788-2016.
Velserbroek
Roosensteinweg ong., kappen boom (01/10/2016) 19689-2016.
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
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:
Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen dakopbouw (04/10/2016) 16035-2016.
IJmuiden
Koningin Emmastraat 7, vergroten garage (06/10/2016) 14610-2016.
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BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
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.
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(05/10/2016) 18499-2016;
Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen (05/10/2016) 18584-2016.
publicatietekst
blad 2
IJmuiden
Lorentzstraat 6, wijzigen bestemming van horeca naar wonen (10/10/2016) 16631-2016;
Casembrootstraat 58, bouwen 3 lokalen, plaatsen dakkapel, wijzigen dak, wijzigen gevels, wijzigen
brandcompartimentering, maken tussenverdieping en vervangen kozijnen (06/10/2016) 9972-2016;
Siriusstraat 20, legaliseren (bredere) dakkapellen (07/10/2016) 17479-2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakopbouw (04/10/2016) 13709-2016.
Driehuis
Da Costalaan 44, plaatsen dakkapel en vergroten badkamer (07/10/2016) 17706-2016.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55, dakrenovatie Roomskatholieke St. Jozef parochie (04/10/2016) 19151-2016.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom (05/10/2016) 17273-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom (05/10/2016) 17603-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 5:18 Standplaatsen
verlengen standplaatsvergunning MAL, terrein sportclub Telstar, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid
05/10/2016) 19040-2016.
APV artikel 2:12 Filmen
20, 21 en 22 oktober 2016, in en om strandpaviljoen Zeezicht, Kennemerstrand 180 te IJmuiden (06/10/2016)
19422-2016.

2. Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Spaarnwoude
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het
bestemmingsplan Spaarnwoude op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn:
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002). Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus)
van 26 april 2016 (nr 201507266) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het
eerdere vaststellingsbesluit van 25 juni 2015.
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Om gevolg te geven aan de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 een nieuw besluit
genomen over het plangebied gelegen ten zuiden van de A9. Hierbij zijn dubbelbestemmingen toegevoegd ter
bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden, is de mogelijkheid tot de realisatie van een
kabelskibaan verwijderd en is de afwijkingsbevoegdheid voor het realiseren van een voorziening ten behoeve
van een roeivereniging nader onderbouwd. Dit alles is verwerkt in de toelichting, regels, verbeelding en
bijbehorende bijlagen.
Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 14 oktober 2016 tot en met donderdag
24 november 2016 ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van
maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot
20.00 uur. Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te
IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere
behandeling.
Belanghebbenden die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging
beroep instellen bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het
verzoek is beslist.

3. Kapmelding
IJmuiden: Deze bomen worden gerooid vanwege hun slechte conditie.
-

Zwarten Mierenvlak tegenover nr. 27. 1 iep.
Orionweg achter nr. 180. 1 wilg.
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