Week 25, 23 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.

Inhoud
1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Verkeersmaatregel
3. Kennisgeving anterieure overeenkomst
4. Raadsvergadering 29 juni 2016
5. Raadsvergadering 30 juni 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 9 juni 2016
tot en met 17 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
Havenkade 19, uitbreiden tandartsenpraktijk (16/06/2016) 11464-2016;
Dokweg ong., vervangen gevelbekleding van trafoboxen (14/06/2016) 11181-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen in voorgevel (13/06/2016) 11132-2016;
Loggerstraat 39, verzoek tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (09/05/2016) 11347-2016;
Strandweg ong., realiseren uitrit (14/06/2016) 11267-2016;
Acaciastraat 14, plaatsen dakopbouw (15/06/2016) 11373-2016;
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoeren dakconstructies dakkapellen (08/06/2016) 10747-2016.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5, kappen boom (16/06/2016) 11537-2016;
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen AED-kast op zijgevel gemeentelijk monument (13/06/2016) 11194-2016.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 5 bomen (15/06/2016) 11372-2016;
Bickerlaan 22, kappen boom (13/06/2016) 11152-2016.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten 2e verdieping (13/06/2016) 11512-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 35 9000, vervangen dakbedekking (14/06/2016) 11201-2016;
Floraronde 109, plaatsen dakkapellen voor- en achtergevel (12/06/2016) 11012-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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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:
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, plaatsen toegangshek en hekwerk (14/06/2016) 7258-2016.
IJmuiden
Esdoornstraat 14, verwijderen bestaande opbouw en plaatsen nieuwe opbouw (15/06/2016) 7588-2016.

Ontwerpbesluit - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van een dierenartspraktijk in Tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier.
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 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:
IJmuiden
Engelmundusstraat 9, plaatsen dakopbouw (17/06/2016) 6186-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, plaatsen dakkapel (16/06/2016) 10498-2016;
Kennemerboulevard 428 en 430, plaatsen nieuw kozijn (16/06/2016) 6491-2016.
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Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Klipper 45, wijzigen voorgevel (17/06/2016) 10385-2016;
Grote Buitendijk 232, plaatsen balkonhek (20/06/2016) 8998-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen

jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrijmarkt op 24 september 2016 van 8.00 tot 16.30 uur (15/06/2016)
8438-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
standplaats voor informatiekraam week 28 -22 t/15 juli ma t/m vrij van 10:00 tot 18:00 uur, Lange
Nieuwstraat (15/06/2016) 8305-2016.

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, oprichten van beheersschuur, aanleggen van in/uitrit en kappen van bomen
De omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken. 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.OM0028RIJKSWEG1R001.
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.
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2. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende percelen:
-

Hoofdstraat 240, 2071 EP SANTPOORT-NOORD
Fahrenheitstraat 32, 1973 RL IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3. Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 10 maart 2016 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld
in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘KPN locatie’ te IJmuiden.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie M,
nummers 8704, 10043 gedeeltelijk.
De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een supermarkt, een appartementencomplex bovenop
de supermarkt en parkeervoorzieningen.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten ligt vanaf 23 juni 2016 tot en met
5 augustus 2016 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden).
De openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag en
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

4. Raadsvergadering 29 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
inspreken inwoners
vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 19 april en 12 mei 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Wijziging Verordening Starterslening Velsen 2013
8. Jaarstukken 2015 Velsen
9. Verordening cliëntparticipatie Velsen Participatiewet 2016
10. Regionale Detailhandelsvisie IJmond
11. Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
12. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Centraal Nautisch Beheer
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13. a)Jaarstukken 2015 IJmond Werkt!
b)Begroting 2017 IJmond Werkt!
14. Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 2017 recreatieschap
Spaarnwoude.
15. Ontwerpjaarverslag 2015 en Begroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland
16. Verlenging voorbereidingsbesluit IJmuiden Oost en Santpoort-Noord
17. Jaarrekening/ jaarverslag 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst IJmond
18. Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
19. Ontwerpjaarrekening 2015 en begroting 2017 van de GR ReinUnie en van de GR Afvalschap
IJmond Zaanstreek
20. Afsluiten Dienstverleningsovereenkomst met HVC
21. Vaststellen fractieverantwoording 2015
22. 1e Bestuursrapportage 2016 Velsen
23. Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
24. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
West Kennemerland
25. Bestemmingsplan Averijhaven
26. Regionaal Actieprogramma Wonen 2016 – 2020 (onder voorbehoud IJmondcommissie)
27. Sluiting
* Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 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 dinsdag 28
juni 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad:
raad.velsen.nl/vergaderingen. 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.

5. Raadsvergadering 30 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Perspectiefnota Velsen 2016
4. Sluiting
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad:
raad.velsen.nl/vergaderingen. 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.
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