Week 46, 17 november 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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7. Raadsvergadering 24 november 2016

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5 november
2016 tot en met 11 november 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
Kromhoutstraat 62, vergroten sparing t.b.v. overheaddeur (8/11/2016) 22413-2016;
Houtmanstraat 1, verplaatsen brandscheiding (10/11/2016) 22665-2016;
Eksterlaan 12, wijzigen kapspant (11/11/2016) 22730-2016.
Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelreclame (8/11/2016) 22475-2016;
Torenstraat 5,onderhoud rijksmonument (10/11/2016) 22669-2016.
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:
IJmuiden
Minister van Houtenlaan 123,wijzigen brandscheidingen, aanbrengen verlaagd plafond (14/11/2016)190502015
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).
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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:
IJmuiden
Oosterduinweg 43, plaatsen dakopbouw (10/11/2016) 20706-2016;
Cepheusstraat 21, constructieve doorbraak begane grond (10/11/2016)21551-2016;
Planetenweg 294 t/m 336C en 284 t/m 336B, aanpassen trappenhuizen/galerij (14/11/2016)
19574-2016.
Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen erker (10/11/2016)19292-2016;
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur (10/11/2016)19009-2016;
Kerkweg 14, plaatsen uitbouw (14/11/2016) 13790-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Intocht Sinterklaas Santpoort-Noord,19 november van 12:00 tot 17:00 uur(9/11/2016)19252-2016;
Intocht Sinterklaas Velsen-Noord,19 november van 10:00 tot 12:30 uur(11/11/2016) 22114-2016;
Intocht Sinterklaas Santpoort-Zuid, 19 november van 13:30 tot 16:00 uur(11/11/2016)20329-2016;
Sinterklaasloop sportpark Groeneveen/atletiekbaan Santpoort-Noord 04 december 2016 van10.45 tot12.30 uur
(10-11-2016)19731-2016;
Snuffelmarkt sporthal Tiberiusplein 6 IJmuiden 5 maart 2017 van 9:00 tot15:00 uur(11-11-2016) 21692-2016;
Dodenherdenking Gemeentehuis en Plein 1945 te IJmuiden 4 mei 2017 van 16:00 tot 20:30 uur(14/11/2016)
20151-2016.

2. Publicatie beslissingen ingevolge art. 2.2.1 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de Basis Registratie Personen (BRP) van de
gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Al Anzi,F.
Yasushi,A.
Boom van der,R.
Buis,C.
Dias Afonso,S.
Engelhart,M.G.J.
Eijnde van den,A.W.A
Güçlü,M.
Kovalkov,A.
Lee van der,R.
Mákszem,T.
Mazilu,M.

geb.08-11-1986
geb.20-01-1959
geb 25-02-1971
geb.10-01-1983
geb.09-04-1984
geb.19-12-1965
geb.14-07-1963
geb.01-05-1969
geb.29-10-1981
geb.08-11-1982
geb.03-03-1979
geb.22-09-1981

Mohamed,H.
Mooij,P.
Oever van den,J.D.
Panyandee,A.L.
Petrov,A.
Rynk,M.M.
Santos Pessoa dos,A.O.
Stefański,K.P.
Tanouti,D.
Vermanen,J.L.
Yildiz,Ö.
Zantvoord,E.

geb.13-06-1995
geb.22-05-1964
geb.24-07-1997
geb.17-03-1973
geb.28-04-1980
geb.11-02-1964
geb.15-10-1975
geb.02-07-1988
geb.09-11-1980
geb.18-10-1984
geb.05-09-1982
geb.18-05-1965

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
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3. Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen besluit:
- door middel van het plaatsen van de borden met code C2 en C3 zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV
1990 het deel van de Prins Hendrikstraat ten westen van de Visseringstraat voor de duur van de
werkzaamheden in te stellen als een eenrichtingsweg (in westelijke richting);
- door middel van het plaatsen van de borden met code C2 en C3 zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV
1990 het deel van de Frogerstraat ten westen van de Visseringstraat voor de duur van de werkzaamheden
in te stellen als een eenrichtingsweg (in oostelijke richting).
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen besluit:
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

4. Kapmelding
Driehuis: Waterlandweg, naast nr. 16 wordt 1 Acacia gekapt i.v.m. de slechte vitaliteit van de
boom.

5. Doelgroepenvervoer
Op 1 januari 2017 start het nieuwe systeem van doelgroepenvervoer met het OV-Taxi vervoer (dit vervoer
wordt momenteel verzorgd door de BIOS-groep). Het doelgroepenvervoer is een samenwerking met de
gemeenten uit de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Haarlemmermeer. Om vanaf 1 januari
2017 in alle gemeenten een gelijk vervoerssysteem te hebben voor de OV-Taxi reizigers zijn aanvullende
afspraken gemaakt over onder andere aanmeldtijden, aantal medereizigers en tarieven.
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in haar vergadering van 8 november 2016
hebben besloten de volgende afspraken met ingang van 1 januari 2017 voor het OV-Taxi vervoer vast te
stellen:
Ritten waarvoor de reiziger niet te laat mag komen (bijvoorbeeld een begrafenis, bruiloft of bezoek
aan huisarts), zogenaamde prioriteitsritten, dienen vier uur voor de rit te worden aangemeld bij de
vervoercentrale. Bij deze ritten wordt een marge van maximaal 15 minuten voor de aankomst
gehanteerd.
Een pashouder kan één reiziger tegen betaling van het geldende tarief meenemen.
Het reisgebied is maximaal 25 kilometer van het woonadres van de reiziger.
Het tarief voor het OV-Taxi vervoer is gelijkgesteld aan het huidige openbaar vervoer tarief (OVtarief).
Het commerciële tarief (toegepast indien iemand verder dan 25 kilometer reist of meer reist dan het
beschikbare kilometerbudget van 1500 km per reiziger) voor het OV-Taxivervoer bedraagt € 2,00 per
kilometer.
De mensen die gebruikmaken van de OV-Taxi worden deze week door middel van een brief geïnformeerd.

6. Afvalschap IJmond Zaanstreek
Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen maken bekend dat:
Op 27 oktober 2017 de gemeenteraad van Velsen heeft besloten:
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1.
2.
3.
4.

Toestemming te verlenen aan het college van Velsen om toe te treden tot de gemeenschappelijke
regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek waarmee de raadsregeling in de eerste wijziging het
rechtskarakter krijgt van een gemengde regeling.
De gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek eerste wijziging vast te stellen
conform het genoemde onder beslispunt 1 en deze daags na publicatie in werking te laten treden.
Uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek te treden 1 week na
bekendmaking en inwerkingtreding van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Afvalschap IJmond Zaanstreek.
Het college toestemming te verlenen om de regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek tweede
wijziging vast te stellen nadat de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
eerste wijziging in werking is getreden en de gemeenteraad is uitgetreden.

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (GR AIJZ) moet worden geactualiseerd
vanwege wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn toetreden
van het college tot de GR AIJZ en de uittreden van de raad. Andere wijzigingen betreffen de samenstelling en
bevoegdheden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een aantal kleine veranderingen in de regeling aan te brengen. Dat zijn vooral technische
aanpassingen op basis van wettelijke voorschriften.
Inwerkingtreding
De eerste gewijzigde regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek is in werking getreden één dag later dan nadat
deze op 2 november 2016 in de Staatscourant is gepubliceerd.
De wijziging is hieronder gepubliceerd:
GR AIJZ 2007 (oud)
GR AIJZ 2016 (nieuw)
Considerans
Considerans
(geen tekst)
Het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van de gemeente Zaanstad,
Het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van de gemeente Velsen,
Het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van de gemeente Beverwijk,
Het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van de gemeente Heemskerk,

toelichting
Naast de
gemeenteraden
zijn nu ook de
colleges van de
gemeenten
Zaanstad,
Velsen,
Heemskerk en
Beverwijk als
deelnemer
toegetreden.

Gelet op de artikelen 93 en 94 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
BESLUITEN:

Artikel 1 Begripsbepalingen:
In deze regeling en de daarop
berustende besluiten wordt
verstaan onder:
a. het samenwerkingsgebied:
het gezamenlijke
grondgebied van de aan
deze regeling deelnemende
gemeenten Zaanstad,
Velsen, Heemskerk en
Beverwijk;
b. het openbaar lichaam: het

Tot het treffen van de navolgende
gemeenschappelijke regeling tot de instelling van
een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid
dat de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemers behartigt met betrekking tot het beheer
van de aandelen van de NV Huisvuilcentrale NoordHolland.
Artikel 1 Begripsbepalingen:
In deze regeling en de daarop berustende besluiten
wordt verstaan onder:
a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke
grondgebied van de aan deze regeling
deelnemende raden en colleges van de
gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk en
Beverwijk;
b. het openbaar lichaam: het openbaar lichaam als
bedoeld in artikel 2 van de regeling;
c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke
regeling deelnemende colleges en raden van de

Het artikel is
gewijzigd. Naast
de raden zijn
ook de colleges
van
burgemeester
en wethouders
van de vier
gemeenten
genoemd.
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c.

d.
e.
f.

g.

openbaar lichaam als
bedoeld in artikel 2 van de
regeling;
deelnemers: de aan deze
gemeenschappelijke
regeling deelnemende
gemeenten;
d. gedeputeerde staten: het
college van gedeputeerde
staten van Noord-Holland;
de wet: de Wet
gemeenschappelijke
regelingen;
verwerkingsinrichtingen:
inrichtingen voor ontvangst,
casu quo overslag,
alsmede voor be- en
verwerking van
afvalstoffen; laatstbedoelde
inrichtingen (te weten ten
behoeve van be- en
verwerking) voor zover
deze in overeenstemming
zijn met het Provinciaal
Afvalstoffenplan, dan wel
met het Provinciaal
Milieubeleidsplan;
afvalstoffen: de afvalstoffen
die vallen onder de werking
van de Wet milieubeheer
en die door of vanwege de
deelnemers binnen hun
gemeenschappelijk
grondgebied worden
ingezameld, dan wel aan
dezen zijn afgegeven;

d.
e.
f.

g.

gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk en
Beverwijk.;
d. gedeputeerde staten: het college van
gedeputeerde staten van Noord-Holland;
de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
verwerkingsinrichtingen: inrichtingen voor
ontvangst, casu quo overslag, alsmede voor be- en
verwerking van afvalstoffen; laatstbedoelde
inrichtingen (te weten ten behoeve van be- en
verwerking) voor zover deze in overeenstemming
zijn met het Provinciaal Afvalstoffenplan, dan wel
met het Provinciaal Milieubeleidsplan;
afvalstoffen: de afvalstoffen die vallen onder de
werking van de Wet milieubeheer en die door of
vanwege de deelnemers binnen hun
gemeenschappelijk grondgebied worden
ingezameld, dan wel aan dezen zijn afgegeven;

7. Raadsvergadering 24 november 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden
Aanvang 19.30 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opening en mededelingen
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2016
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2016
Vangnetuitkering 2016
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project Blekersduin,
Bloemendaalsestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid
2e Bestuursrapportage 2016 gemeente Velsen
Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41
Belastingverordeningen 2017 gemeente Velsen
Bekrachtigen geheimhouding van de bijlage 'Financiële Situatie Stichting Welzijn Velsen'
Sluiting

*Actualiteitenuurtje
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Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de griffie kunnen gedurende 2 minuten een boodschap
meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de
agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de
gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de
gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het
actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot woensdag 23 november 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie:
0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en
e-mailadres vermelden, zodat de griffie contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken
moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze
website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport
zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

6/6

