Week 17, 28 april 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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Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16 april 2016
tot en met 22 april 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
Kanaalstraat 7, plaatsen 2 kozijnen oostgevel (22/04/2016) 7348-2016 ;
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfshal (19/04/2016) 7125-2016;
IJsselstraat 3, vergroten 2e verdieping (19/04/2016) 7132-2016;
Sluiseiland ong., kappen 3 bomen (19/04/2016) 7107-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, verhogen garage dak (22/04/2016) 7312-2016;
Burgemeester Enschedelaan 13, plaatsen dakopbouw (18/04/2016) 7123-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kappen 7 bomen (21/04/2016) 7244-2016;
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcontainers (17/04/2016) 6948-2016.
Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, plaatsen toegangshek en hekwerk (21/04/2016) 7258-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Westlaan 41, gebruik maken weiland als parkeerplaats (21/04/2016) 7275-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn en dak op/in afvalplein (21/04/2016) 7277-2016;
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (19/04/2016) 7114-2016.

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
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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
Forteiland 10, afsluiten bunker met kozijn en glas (22/04/2016) 3110-2016.
Velsen-Noord
Concordiastraat 75-81, plaatsen zonwering en zonnepanelen (25/04/2016) 3754-2016.

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
Geen mededelingen.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen van 6 monumentale bomen (20/04/2016) 6537-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping (20/04/2016) 2969-2016
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., uitvoeren herstelwerkzaamheden bouwkavel 43 (25/04/2016) 1042-2016.
Velsen-Zuid
Stelling 27, oprichten schuur (20/04/2016) 3756-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., afgraven grond en plaatsen steiger (22/04/2016) 1132-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Jaarmarkt op 24 september 2016, herfstmarkt op 29 oktober 2016 van 10.00 tot 17.00 uur. Locatie: Plein 1945 te
IJmuiden (19/04/2016) 4323-2016;
Moonlight Shopping op 20 mei 2016 tussen 12.00 en 21.00 uur. Locatie Plein 1945 - Lange Nieuwstraat tot aan de
Hema te IJmuiden (19/04/2016) 4324-2016;
Boerenmarkt op 21 en 22 mei 2016, 24 en 25 september 2016 van 11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Spekkenwegje 8 te
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Santpoort-Noord (19/04/2016) 4761-2016;
Avondvierdaagse op 24 t/m 27 mei 2016 van 17.00 tot 21.00 uur. Start- en finishlocatie: Vestingplein te
Velserbroek (20/04/2016) 4482-2016;
Hardloopevenement Zorgspecialist Loop start/finish IJmond Stadion op 22 mei van 7.00-15.00 uur. Locatie:
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid (21/04/2016) 4379-2016;
W.K. 2016 Imbra (model boat) 1 t/m 11 augustus 2016. Locatie: modelbootvijver de Ven in Spaarnwoude
(21/04/2016) 19595-2015;
A-dam Underwear World Championship Horse-boarding op 18 juni 2016 van 14.00 tot 23.00 uur. Locatie:
Kennemerstrand 800/Activiteitenstrand IJmuiderslag (21/04/2016) 1567-2016.

2.

Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’

Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’
Op 10 mei houdt de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van het
bestemmingsplan ‘Duingebied’, dat momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond
welkom tussen 19.00 en 20.30 in Dorphuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Op de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.
Het bestemmingsplan regelt per pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn.
Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het
bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het
voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 1 april ter visie en kan digitaal bekeken worden via de gemeentelijke
website.
.

3.

Vervolg Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat
1
2
3
4
5

Opening en mededelingen
Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)
Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 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

4.
Nieuw geluidsontheffing nieuwe zeesluis IJmuiden ter
inzage
Aannemersconsortium OpenIJ, die in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan de aanleg van de nieuwe
zeesluis IJmuiden, heeft een tweede geluidsontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst NZKG voor de
realisatie van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Het gaat om baggerwerkzaamheden tot en met juli 2016 en
bouw- en sloopwerkzaamheden van juli 2016 tot en met september 2016. De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied heeft hiervoor op 26 april 2016 een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.
Geluidsontheffing
In de ontwerpbeschikking staat het voornemen om ontheffing te verlenen voor baggerwerkzaamheden tijdens
de avond- en nachtperiode en zon- en feestdagen voor de woningen aan Sluiseiland, Kanaaldijk West,
Midden en Oost en de woonboten in het uitwateringskanaal. Daarnaast is het voornemen ontheffing te
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verlenen voor bouw- en sloopwerkzaamheden overdag voor de woningen aan Sluiseiland en Kanaaldijk Oost.
Aan de overschrijding van de geluidsbelasting worden maxima gesteld. Deze staan in de ontwerpbeschikking
en het akoestisch onderzoek voor de woningen op het Sluiseiland, aan Kanaaldijk (west, midden en oost) en
de woonboten in het uitwateringskanaal.
Inzage
De ontwerpbeschikking, het akoestisch onderzoek en de andere bijbehorende stukken zijn van 26 april tot 10
juni 2016 (digitaal) te vinden op www.odnzkg.nl. Kijk onder ‘Bekendmakingen’ en klik op Bekendmakingen
Zeetoegang IJmond, cluster 11. De stukken liggen ook ter inzage bij de provincie Noord-Holland (Houtplein
33 te Haarlem) en de gemeente Velsen (Dudokplein 1 te Velsen).
Nieuwe zeesluis
In 2016 start aannemersconsortium OpenIJ met de aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. De
komst van de nieuwe zeesluis in IJmuiden zal de bereikbaarheid van de havens in de Amsterdamse
havenregio verbeteren en de economie in de regio stimuleren.
Nu de realisatie van de zeesluis in beeld komt, start ook het vergunningentraject. Voor de realisatie zijn veel
verschillende vergunningen nodig. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied coördineert de vergunningen
in opdracht van de provincie Noord-Holland. Hierdoor is er één loket, waar informatie over de vergunningen
en het indienen van zienswijzen te vinden is.
Aannemersconsortium OpenIJ en Rijkswaterstaat vragen de benodigde vergunningen aan. De ontwerpvergunningen worden ter inzage gelegd, voordat de vergunningen definitief worden verleend. Dan bestaat de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Alle informatie over de vergunningen is te vinden op www.odnzkg.nl.
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