Week 1, 5 januari 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-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1.
2.
3.
4.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Regelingen sportaccommodaties 2017
Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en Havenreglement

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24 december
2016 tot en met 30 december 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
Eksterlaan 20, verbouwen klaslokaal tot woning (27/12/2016) 26073-2016.
Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik naar bedrijf (29/12/2016) 26350-2016.
Santpoort-Noord
Terrasweg 60, uitbreiden woning (29/12/2016) 26262-2016.
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:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen damwand (29/12/2016) 20774-2016.
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).
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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.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
publicatietekst
IJmuiden
Orionweg ong., plaatsen anker (27/12/2016) 18777-2016.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen dakkapel (27/12/2016) 25423-2016.
Velsen-Zuid
Velserbeek 5, kappen 45 bomen (27/12/2016) 23878-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kofferbakmarkt parkeerterrein sporthal Zeewijk en basisschool Zefier april t/m juli 2017(29/12/2016)23767-2016;
Snuffelmarkten Lange Nieuwstraat 27-5, 10-06, 15-07, 12-8, 16-09, (02-01-2017)23261-2016.

2. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland
Op grond van artikel 26, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het college van
burgemeester en wethouders van Velsen bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland is gewijzigd na besluitvorming door de colleges en raden van Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort.
De regeling is verplicht op grond van artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. De regeling is gewijzigd zodat voldaan
wordt aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s.
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant met nr. 67267 uitgegeven op
7 december 2016. Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl
De regeling treedt in werking per 1 januari 2017.

3. Regelingen sportaccommodaties 2017
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor
2017 vastgesteld. Er zijn drie regelingen: de Regeling sportterreinen 2017-2018; de Regeling sporthallen en
gymlokalen 2017-2018 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2017.
De volledige regelingen zijn te vinden op de websites
www.overheid.nl: lokale wet en regelgeving
www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen)
www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden).
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Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2017
Losse baden:
Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
16 jaar en ouder
€ 5,10
Onder 16 jaar
€ 4,70
Daluren
€ 4,70
Meerbadenkaarten:
10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
Zwemles:
Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min.
€ 47,50 / 71,25
Maandkaart volwassenen 1x per week
€ 38,25
Losse les
€ 11,00
Sportterreinen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
Voetbalveld
Kunstgrasveld voetbal
Kunstgrasveld hockey
Honk- softbalveld
Korfbalveld
Handbalveld
Rugbyveld
Atletiekcomplex

€ 3.926,00
€ 11.778,00
€ 7.240,64
€ 3.140,00
€ 3.140,00
€ 2.361,00
€ 3.140,00
€ 13.570,00

Sporthallen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur
Competitie gebruik, per uur
Overige gebruikers, per uur

€ 45,00
€ 57,00
€ 51,00

Gymzalen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
Seizoentarief plaatselijke sportverenigingen, per uur € 10,75
Plaatselijke sportverenigingen losse uren
€ 14,50
Seizoentarief overige gebruikers, per uur
€ 12,30
Overige gebruikers losse uren
€ 18,70

4. Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en Havenreglement
Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en Havenreglement
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het college in zijn vergadering van 20 december
2016 op grond van de regionale Havenverordening NZKG 2012 en Havenreglement 2012 de volgende vier
vrijstellingsbesluiten heeft vastgesteld voor de periode tot en met 31 december 2018:
1. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen;
2. Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen (vriestrawlers);
4. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij,
De vrijstellingsbesluiten treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.
Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn hieronder gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch
gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis.
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Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelezen het voorstel van de afdeling Algemene Zaken van;
gelet op de artikelen 1.6, 1.8, lid 2 en 4.14, derde lid, van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied
2012 en artikel 11.5 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
Overwegende dat:
 in het havengebied van IJmuiden bedrijven zijn gevestigd die gespecialiseerd zijn in onderhoud of
modificaties van baggervaartuigen, type sleephopperzuiger of onderdelen daarvan;
 de haven van IJmuiden regelmatige bezocht wordt door dit type baggervaartuigen ten behoeve van
onderhoud of modificaties;
 deze werkzaamheden aan baggervaartuigen regelmatig langer dan drie dagen duren;
 er jaarlijks een groot aantal ontheffingen verleend zou moeten worden vanwege het feit dat de
werkzaamheden langer dan 3 dagen in beslag nemen;
 het een aanzienlijke lastenverlichting oplevert als baggervaartuigen worden vrijgesteld van de maximale
termijn van 3 dagen waarbinnen werkzaamheden zonder ontheffing kunnen worden uitgevoerd;
 in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder de voorschriften uit de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 van
kracht blijven op de werkzaamheden aan baggervaartuigen;
 de baggervaartuigen binnen vier weken na aankomst in de meeste gevallen weer naar zee zijn vertrokken.
BESLUITEN vast te stellen:
Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen
Artikel 1
Het verbod als bedoeld in artikel 4.14. eerste lid, van de Regionale havenverordening Noordzee-kanaalgebied
2012, geldt niet voor baggervaartuigen, type sleephopperzuiger voor zover het betreft de termijn van ten
hoogste 3 dagen, bedoeld in het eerste lid, onder b.
Artikel 2
1. Aan deze vrijstelling worden de volgende beperkingen en voorschriften verbonden:
a. Voor dit type baggervaartuigen geldt in plaats van de in artikel 4.14., eerste lid, onder b, van de
Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 genoemde termijn van ten hoogste drie
dagen voor te verrichten werkzaamheden een termijn van ten hoogste vier weken.
b. De vrijstelling bedoeld in artikel 1. laat onverlet hetgeen overigens bij of krachtens de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 respectievelijk het Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012 is bepaald voor baggervaartuigen.
Artikel 3
Dit besluit is geldig tot en met 31 december 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016
De secretaris,
K. M. Radstake

De burgemeester,
F.C. Dales

Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelezen het voorstel van de afdeling Algemene Zaken;
gelet op de artikelen 1.6, 1.8, lid 2 en 4.8, lid 1, 2 en 6 van de Regionale havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012 en de artikelen 11.1 en 11.2 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
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Overwegende dat:
 in de haven van IJmuiden dagelijks verse vis wordt aangevoerd door vissersschepen voor de Noordzee- en
kustvisserij;
 het type schip voor deze Noordzee- en kustvisserij kotters betreft die in tegenstelling tot vriestrawlers voor de
grote zeevisserij niet beschikken over een vriesinstallatie;
 deze kotters in de haven van IJmuiden regelmatig brandstof innemen;
 bij dit bunkeren gebruik gemaakt zou moeten worden van de bunkerchecklist die door zowel een
vertegenwoordiger van het bunkerschip als van het ontvangende zeeschip ingevuld moet worden;
 in de checklist voorwaarden zijn opgenomen waaronder gebunkerd mag worden;
 op grond van deze voorwaarden vóór aanvang van bunkeren door vertegenwoordigers van beide schepen
getekend moet worden;
 de bemanning van een kotter vaak niet aanwezig is tijdens het bunkeren, omdat na het lossen van de vangst
de kotters onbemand in de haven achterblijven;
 de bunkerchecklist door afwezigheid van bemanning vóór aanvang van het bunkeren niet namens de
ontvangende kotter ingevuld en getekend kan worden;
 de grootte van de kotters, de hoeveelheid te bunkeren brandstof en de beveiligings-maatregelen op het
bunkerschip en/of de kotter in de meeste gevallen van zodanige aard zijn dat een oliemorsing als gevolg van
overvulling tijdens het bunkeren van een kotter voorkomen wordt;
 het aantal bekende incidenten bij bunkeren van kotters om die redenen zeer beperkt is.
BESLUIT vast te stellen:
Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst
Artikel 1
Het verbod als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, en het gestelde in artikel 4.8, tweede lid, van de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012, geldt niet voor kotters, onder voorwaarde dat er voldoende
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen die oliemorsingen als gevolg van overvulling voorkomen en dat het
bunkeren ook overigens op milieuverantwoorde wijze geschiedt.
De bunkerchecklist wordt door de vertegenwoordiger van het bunkerschip zoveel als mogelijk ingevuld en
getekend.
Artikel 2
De vrijstelling als bedoeld in artikel 1, laat onverlet hetgeen overigens bij of krachtens de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 respectievelijk het Havenreglement Noordzeekanaalgebied
2012 is bepaald voor bunkeren of overpompen van brandstofolie of smeerolie.
Artikel 3
Dit besluit is geldig tot en met 31 december 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016.
De secretaris,
K.M. Radstake

De burgemeester,
F.C. Dales

Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen (vriestrawlers)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelezen het voorstel van de afdeling Algemene Zaken;
e

gelet op de artikelen 1.6, 1.8, lid 2 en 4.14., lid 1 en 4, 2 van de Regionale havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012 en artikel 11.5 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
Overwegende dat:
 in het havengebied van IJmuiden enkele reders voor de grote zee- of diepzeevisserij een vestiging hebben;
 de haven van IJmuiden een regelmatige aanloophaven is voor grote vissersschepen, type vriestrawler, voor
de grote zeevisserij;
 er gedurende het verblijf in de haven naast loswerkzaamheden altijd onderhouds-, reparatie- of
verbeteringswerkzaamheden aan deze vriestrawlers worden verricht;
 deze werkzaamheden aan vriestrawlers meestal langer dan drie dagen duren;
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er jaarlijks een groot aantal ontheffingen verleend zou moeten worden vanwege het feit dat de
werkzaamheden langer dan 3 dagen in beslag nemen;
het een aanzienlijke lastenverlichting oplevert als vriestrawlers worden vrijgesteld van de maximale termijn
van 3 dagen waarbinnen werkzaamheden zonder ontheffing kunnen worden uitgevoerd;
in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder de voorschriften uit het Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012 van kracht blijven op de werkzaamheden aan vriestrawlers;
de vriestrawlers binnen vier weken na aankomst in de meeste gevallen weer naar zee zijn vertrokken.

BESLUIT vast te stellen:
Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen
Artikel 1
Het verbod als bedoeld in artikel 4.14., eerste lid, van de Regionale havenverordening Noordzee- kanaalgebied
2012, geldt niet voor vriestrawlers, voor zover het betreft de termijn van ten hoogste 3 dagen, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b.
Artikel 2
1. Aan deze vrijstelling worden de volgende beperkingen en voorschriften te verbonden:
c. Voor vriestrawlers geldt in plaats van de in artikel 4.14., eerste lid, onder b, van de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 genoemde termijn van ten hoogste drie dagen voor
te verrichten werkzaamheden een termijn van ten hoogste vier weken.
d. De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, laat onverlet hetgeen overigens bij of krachtens de Regionale
havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 respectievelijk het Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012 is bepaald voor vriestrawlers.
Artikel 3
Dit besluit is geldig tot en met 31 december 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016.
De secretaris,
K.M. Radstake

De burgemeester,
F.C. Dales

Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op de artikelen 1.6, 1.8, lid 2 en 4.14, derde en vierde lid, van de Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012 en artikel 11.5 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
Overwegende dat:
 in de haven van IJmuiden dagelijks vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij verse vis aanvoeren;
 aan deze vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij in de haven onderhoud wordt gepleegd;
 deze onderhoudswerkzaamheden regelmatig langer dan drie dagen duren;
 er jaarlijks een groot aantal ontheffingen verleend zou moeten worden vanwege het feit dat de
werkzaamheden langer dan 3 dagen in beslag nemen;
 het een aanzienlijke lastenverlichting oplevert als vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij worden
vrijgesteld van de maximale termijn van 3 dagen waarbinnen werkzaamheden bovendeks kunnen worden
uitgevoerd;
 de werkzaamheden bovendeks voornamelijk bestaan uit regulier onderhoudswerk dat minder risicovol van
aard is;
 werkzaamheden onderdeks en in de machinekamer door de mogelijke aanwezigheid van brandbaar
materiaal zoals brandstof en isolatiemateriaal meer risicovol van aard zijn en derhalve niet in aanmerking
komen voor vrijstelling;
 de werkzaamheden bovendeks direct waarneembaar zijn voor de daartoe aangewezen toezichthouders;
 de verplichte melding aan de havenmeester van de werkzaamheden die bovendeks plaatsvinden,
achterwege kan blijven vanwege het reguliere toezicht;
 in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder de voorschriften uit de Regionale
Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012
overigens van kracht blijven voor de werkzaamheden aan vissersschepen voor de Noordzee- of kustvisserij.
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BESLUITEN vast te stellen:
Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor de Noordzee- of kustvisserij
Artikel 1
Het verbod als bedoeld in artikel 4.14. eerste lid, van de Regionale havenverordening Noordzee-kanaalgebied
2012, geldt niet voor vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij, voor zover het betreft de termijn van ten
hoogste 3 dagen, bedoeld in het eerste lid, onder b.
Artikel 2
De meldplicht als bedoeld in artikel 4.14, derde lid van de Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied 2012, geldt niet voor vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij, voor zover
het reguliere onderhoudswerkzaamheden bovendeks betreft.
Artikel 3
1. Aan deze vrijstellingen worden de volgende beperkingen en voorschriften verbonden:
e. Voor dit type vissersschepen geldt in plaats van de in artikel 4.14., eerste lid, onder b, van de
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 genoemde termijn van ten hoogste drie
dagen voor te verrichten werkzaamheden een termijn van ten hoogste vier weken.
f. De vrijstellingen bedoeld in artikel 1 en 2 laten onverlet hetgeen overigens bij of krachtens de
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 respectievelijk het Havenreglement
Noordzeekanaalgebied 2012 is bepaald voor vissersschepen.
Artikel 3
Dit besluit is geldig tot en met 31 december 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016.
De secretaris,
F.M. Radstake

De burgemeester,
F.C. Dales
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