Week 24, 16 juni 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 4 juni 2016
tot en met 10 juni 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
Sparrenstraat 46, wijzigen gebruiksvergunning naar wonen, plaatsen kozijnen en dakterras (10/06/2016)
10937-2016;
Kievitlaan 2, plaatsen erker (08/06/2016) 11057-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing (07/06/2016) 10651-2016;
Heerenduinen, inrichten natuurbegraafplaats (10/06/2016) 10933-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, plaatsen dakkapel (03/06/2016) 10498-2016.
Driehuis
Van Lenneplaan 54, plaatsen carport (07/06/2016) 10631-2016.
Santpoort-Noord
Curaçaostraat 14, plaatsen dakopbouw (08/06/2016) 10769-2016;
Kerkerinklaan 14, plaatsen dakopbouw (08/06/2016) 10723-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 36, plaatsen raam in voorgevel 3e verdieping (09/06/2016) 10820-2016;
Willem de Zwijgerlaan 61, aanleggen terras (07/06/2016) 10642-2016;
Brederoodseweg 56, kappen boom (05/06/2016) 10374-2016.
Velserbroek
Maan Bastion 16-134 156-410, vervangen kozijnen (09/06/2016) 10850-2016;
Hélène Mercierstraat 18, legaliseren carport (06/06/2016) 10528-2016;
Klipper 45, wijzigen voorgevel (05/06/2016) 10385-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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:
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, plaatsen toegangshek en hekwerk (14/06/2016) 7258-2016.
IJmuiden
Deutzstraat 1a, oprichten bedrijfshal (10/06/2016) 7125-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen voorgevel en legaliseren appartementen (10/06/2016) 5331-2016.

Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu actueel/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2E en 2F, brandveilig gebruiken gebouw (09/06/2016) 8456-2016.

Ontwerpbesluit –uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenummerd (locatie Blekersduin) te Santpoort-Zuid, het bouwen van een
parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14
grondgebonden woningen (w14.000598).
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu
Actueel/inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.

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 een omgevingsvergunning verleend voor:
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IJmuiden
Zeeweg 175, verhogen nok (09/06/2016) 8594-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing (14/06/2016) 10651-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen kantoor naar woning (08/06/2016) 12780-2016.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 8, kappen 3 bomen (09/06/2016) (1 verleend en 2 geweigerd) 8871-2016;
Burgemeester Enschedélaan 13, plaatsen dakopbouw (09/06/2016) 7123-216.
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, plaatsen dakkapel (voorgevel) (10/06/2016) 8525-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 35, verplaatsen schuur (14/06/2016) 6102-2016.

Verleende omgevingsvergunning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een
beheersschuur, het aanleggen van een in/uitrit en het kappen van bomen op het perceel Rijksweg 116 te
Velsen-Zuid.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in
te zien op www.velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder NL.IMRO.0453.OM002RIJKSWEG1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van zes weken met ingang van de
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld.
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, het oprichten van een beheersschuur, het aanleggen van een in/uitrit en het kappen van bomen
(15/06/2016) w13.000122.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Stilleto run Santpoort op 25 juni 2016. Locatie Hoofdstraat Santpoort-Noord (8/06/2016) 9713-2016;
Re-enactment Brederodejaar op 11 juni van 11.00 tot 22.00 uur en 12 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Ruïne
van Brederode te Santpoort-Zuid (09-06-2016) 6548-2016;
Strandzeilwedstrijden op 1, 15, 29 oktober, 5, 12, 19 november, 3, 17 december 2016. Locatie: Zone 2 Strand van
IJmuiden.
APV artikel 2:12 Filmen
filmopnamen op 30 juni en 1 juli 2016 Ron Goossens Low Budget stuntman. Zuidelijke Havendam (13/06/2016)
10467-2016.
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2. Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van Velsen verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de
Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 30 mei 2016, RWS-2016/20282,ten behoeve van
de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen met
bijkomende werken in de gemeente Velsen met bijkomende werken in de gemeente Velsen door TenneT
TSO B.V. ter inzage ligt met ingang van vrijdag 17 juni 2016 voor een periode van veertien dagen in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3. Vergadering IJmondcommissie op 21 juni 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat
1
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Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Beknopt overzicht IJmondcommissie 26 april / 10 mei 2016
Regionaal Actieprogramma wonen 2016-2020
e
Monitor Sociaal Domein & Financiële stand van zaken sociaal domein 1 kwartaal 2016
Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt
u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl
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