Week 20, 18 mei 2017
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-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Melding kap
Vermelding voor het ontgassen van bepaalde stoffen door afgemeerde binnentankschepen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6 mei 2017
tot en met 12 mei 2017 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
Eksterlaan 22, verbouwen woning (08/05/2017) 12122-2017.
Driehuis
Marnixlaan 4, verbouwen van een woning en het kappen van twee struiken (07/05/2015) 11966-2017;
Valeriuslaan 60, plaatsen dakopbouw (09/05/2017) 12206-2017.
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen dakkapel (08/05/2017) 12093-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen speeltoestel (08/05/2017) 12050-2017;
Burgemeester Enschedelaan 42, kappen boom (11/05/2017) 12500-217;
Huis te Wissenlaan 28, uitbreiden woning (12/05/2017) 12555-2017;
Terrasweg 66, vergroten woning (12/05/2017) 12591-2017;
Kweekerslaan, ong., oprichten vier woningen (12/05/2017) 13524-2017.
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28, plaatsen erker en dakkapel (09/05/2017) 12237-2017;
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen boom (11/05/2017) 12380-2017;
Harddraverslaan 45, aanpassen begane grond woning(11/05/2017) 13247-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zijgevel (06/05/2017) 11911-2017;
Grote Buitendijk 76, plaatsten dakkapel vervangen dakranden en boeidelen (08/05/2017) 12105-2017.
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
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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
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen dakopbouw (12/05/2017) 7427-2017.

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.
IJmuiden
Briniostraat 12 en 10, plaatsen videoscherm (09/05/2017)2715-2017,
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten woning (15/05/2017) 8614-2017.
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, oprichten berging met kelder (12/05/2017) 7596-2017.
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, tijdelijk plaatsen bedrijfswoning (12/05/2017).

Velsen-Zuid
De Merkis 9, vervangen dakkapellen (09/05/2017) 4344-201725919-2016;
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel (12/05/2017) 11819-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 23, uitbreiden woonhuis (09/05/2017) 3726-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Dag van de duurzame Noordzeevis 20-05-2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur, locatie Vishal D, Halkade IJmuiden
(12/05/2017) 7039-2017.
Gran Fondo fiets toertocht door gemeente Velsen op 25 mei 2017 van 08.00 tot 17.00 uur (12/05/2017) 9579-2017.

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Parnassiaschool, van 16 t/m 19 mei 2017 (9/05/2017) 6818-2017.
Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Daltonschool , van 16 t/m 19 mei 2017 (09/05/2017). 10772-2017.
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2. Melding kap
Kruidbergerweg naast 79, Santpoort-noord , 5 Coniferen, reden; herinrichting
Velserdijk, Velsen-zuid, 1 Es, reden; vitaliteit is slecht
Minister van Houtenlaan, Velsen-zuid, Dubbele Veldesdoorn, reden; kans op uitbreken
Grote Buitendijk/naast Aletta Jacobsstraat 2, Velserbroek, 1 Es, reden; veroorzaakt schade asfalt

3. Verbod voor het ontgassen van bepaalde stoffen door
afgemeerde binnentakschepen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het college in zijn vergadering van 18 april 2017
de volgende twee besluiten heeft vastgesteld:
1. Het is de schipper verboden vanaf een afgemeerd binnentankschip een ladingtank te ontgassen met
restladingdampen van:
a.

benzeen (UN-nummer 1114);

b.

ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;

c.

aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer
dan 10% benzeen (UN 1268);

d.

brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);

e.

brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993); of

f.

koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295),

met dien verstande dat:
I.

van een restladingladingsdamp sprake is bij een concentratie groter dan of gelijk aan 10%
van de onderste explosiegrens van de desbetreffende stof.

II.

het verbod niet van toepassing is indien kan worden aangetoond dat de drie voorafgaande
ladingen in de desbetreffende ladingtank niet bestonden uit stoffen als bedoeld onder a tot en
met f dan wel indien kan worden aangetoond dat de desbetreffende ladingtank bij de
voorafgaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan vermeld
onder a tot en met f.

III.

het verbod niet van toepassing is, wanneer het ontgassen plaatsvindt:
a.
om redenen van drukverevening die in verband met de veiligheid moet plaatsvinden;
b.
tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om redenen van
veiligheid noodzakelijk is.

2. Het college kan van het onder 1 gestelde verbod ontheffing verlenen.
Deze besluiten van de gemeente Velsen treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.
Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudokplein 1
in IJmuiden.

3/4

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

4/4

