Week 26, 30 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. Kennisgeving ontwerp geluidsaneringsprogramma

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juni 2016
tot en met 24 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
Kanaalstraat 25, realiseren balkons en dakterras (23/06/2016) 12090-2016;
Lange Nieuwstraat 751, plaatsen dubbelzijdig logo (20/06/2016) 11694-2016;
Tuindershofje 4 en 12, kappen 2 bomen (22/06/2016) 11941-2016;
Havenkade 35, vergroten 2e verdieping (22/06/2016) 12018-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging (20/06/2016) 11723-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen oranjerie (20/06/2016) 11765-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Hofgeesterweg 3, veranderen en vergroten stal (21/06/2016) 11832-2016;
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen standplaatsen (21/06/2016) 11857-2016;
Johanna Westerdijkstraat 27, vergroten woning met uitbouw (22/06/2016) 12000-2016.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 89, vergroten 2e verdieping (23/06/2016) 12302-2016.

1/3

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

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

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
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoeren dakconstructies dakkapellen (23/06/2016) 10747-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten weegbrug (27/06/2016) 9165-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen in voorgevel (27/06/2016) 11132-2016.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dakkapel (zijgevel) (27/06/2016) 8745-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker, vergroten dakkapel, uitbreiden eerste verdieping en wijzigen draagconstructie
tweede verdieping (24/06/2016) 7674-2016;
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen boom (24/06/2016) 9219-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aanpassen overkapping (27/06/2016) 3613-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, kappen boom (27/06/2016) 10374-2016.
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Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Open Nederlandse kampioenschap Blokarten 2016 strand IJmuiderslag, 5 november 2016 t/m 6 november 2016
10:00 t/m 17:00 uur (21/06/2016) 8621-2016;
Italiaanse avond Festa Sera Italy op plein Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 214 te Santpoort-Noord, 1 en 2 juli 2016
17:00 t/m 23.00 uur (23/06/2016) 11224-2016;
2Generations Beach edition, Villa Westend, Westlaan 41 te Velserbroek, 2 juli 2016 16:00 tot 24:00 uur
(24/06/2016) 8350-2016.

2. Kennisgeving ontwerp geluidsaneringsprogramma
Betreft 41 woningen aan de Van den Vondellaan te Driehuis en de Hagelingerweg te Santpoort-Noord
Omgevingsdienst IJmond maakt op grond van artikel 87j, tweede lid van de Wet geluidhinder in samenhang
met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een ontwerpgeluidsaneringsprogramma voor
41 saneringswoningen aan de Van den Vondellaan en de Hagelingerweg ter inzage ligt.
In de gemeente Velsen zijn langs de doorgaande routes een groot aantal woningen gelegen, die op grond van
de Wet geluidhinder bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) als saneringswoningen
zijn aangemeld. Saneringswoningen zijn woningen die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder op 1
maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 60 dB(A) vanwege het wegverkeer op de toen
aanwezige wegen.
Voor 42 saneringsobjecten langs de Van den Vondellaan en de Hagelingerweg is akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Eén adres is afgevallen van de saneringslijst vanwege sloop. Er resteren 41 woningen die in
aanmerking komen voor een aanvullend onderzoek naar geluidwerende maatregelen aan de gevel.
De geluidsbelasting op de woningen is lager dan de maximale grenswaarde van 68 dB (waarde inclusief
aftrek op grond van art. 110g Wgh). Op grond hiervan en aanvullende overwegingen is voor de onderzochte
locaties er voor gekozen om af te zien van het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen. Voor de 41
woningen dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld door de Minister.
Omgevingsdienst IJmond is voornemens de Minister te vragen de voor de woningen bepaalde
geluidsbelastingen formeel vast te stellen. De vastgestelde hogere waarden kunnen als uitgangspunt dienen
voor het onderzoek geluidwering gevels. Na het vaststellen van deze geluidsbelastingen kan een gevelisolatie
onderzoek worden gestart.
Inzage
Het Ontwerpsaneringsprogramma met de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens werkuren van 1
juli tot 12 augustus 2016 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis
Velsen.
Zienswijzen
Tot 12 augustus 2016 kan eenieder schriftelijk (onder vermelding van “Zienswijze ontwerpgeluidsaneringsplan Van den Vondellaan en Hagelingerweg”) of mondeling zienswijzen naar voren brengen
bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.
Algemene informatie
Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een
afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Bezoekadres: Stationsplein 48b,
Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@odijmond.nl
Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Velsen op werkdagen tussen
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Beverwijk, 30 juni 2016
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