Week 14, 6 april 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.
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1.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25 maart 2017
tot en met 31 maart 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
De Ruyterstraat 178, realiseren 5 appartementen (27/03/2017) 8141-2017;
De Zandkuil 33 E, kappen boom (27/03/2017) 8328-2017;
Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik openbare weg en kade tijdens Havenfestival 17 en 18 juni 2017 (30/03/2017)
8727-2017;
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten woning (31/03/2017) 8614-2017.
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten binnenbak (24/03/2017) 7944-2017.
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, plaatsen zadeldak op bestaande garage (30/03/2017) 8512-2017.
Velserbroek
De Zeiler 78, plaatsen uitbouw op balkon (27/03/2017) 8056-2017;
Zwanebloembocht 172, vergroten woning (27/03/2017) 8095-2017;
Aletta Jacobsstraat 74, wijzigen gevel (28/03/2017) 8158-2017;
Waterviolier 12, legaliseren samenvoegen 2 bergingen (28/03/2017) 8187-2017;
De Zeiler 156, oprichten schuur (28/03/2017) 8250-2017.
Driehuis
Kruising Minister van Houtenlaan/Waterloolaan, kappen 8 bomen (28/03/2017) 9434-2017.
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
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:
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IJmuiden
Snippenbos ong kavel 9, oprichten woning (twee onder een kap) (31/03/2017) 3297-2017
Snippenbos ong kavel 8, oprichten woning (twee onder een kap) (31/03/2017) 3293-2017
Driehuis
P.C. Hooftlaan 23, vergroten woonhuis (03/04/2017) 3726-2017
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.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
De Ruyterstraat 178; plaatsen dakopbouw (27/03/2017) 6964-2017;
Casembrootstraat 58, bouwwerk brandveilig gebruiken (28/03/2017) 18293-2016;
Zwaanstraat 51, plaatsen dakopbouw (28/03/2017) 6658-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen tot 1 woning (28/03/2017) 5683-2017;
Keetberglaan 337, plaatsen schuur /schutting (31/02/2017) 6412-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dakkapel (voorgevel) t verplaatsen trap (03/04/2017) 3375-20173375-2017.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 23,afwijken bestemmingsplan (03/04/2017) 3511-2017.
Santpoort-Zuid
Litslaan 27, plaatsen dakkapel (27/03/2017) 5133-2017;
Louise de Colignylaan 42 , kappen boom (28/03/2017) 6520-2017;
Clarionlaan 9, kappen boom (28/03/2017) 3572-2017 ;
Laurillardlaan 11, plaatsen dakkapel (3/04/2017) 3246-2017;
Van Dalenlaan 49, vervangen dakkapel (3/04/2017) 3537-2017.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen 2 bomen (28/03/2017) 6392-2017;
Kieftendellaan 53, uitbouwen en wijzigen gevels (31/03/2017) 5618-2017.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 45 parkappartementen (27/03/2017) 2956-2017;
Van den Vondellaan 1B (kavel 3), oprichten woning (31/03/2017) 25722-2016;
Van den Vondellaan 1B (kavel 2), oprichten woning (31/03/2017) 25724-2016.
Geweigerde omgevingsvergunningen
IJmuiden
Visseringstraat 1, wijzigen gevelindeling (28/03/2017) 4165-2017.
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APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kermis IJmuiden, Kennemerplein op 22/23/24 en 25 april 2017.(29/03/2017) 2812-2017;
Viering koningsdag 2017 live muziek, Kennemerlaan 93 27-04-2017 13:00 t/ m 21:00 uur (29/03/2017) 4853-2017;
Koningsspelen IJmuiden, 21 april 2017 van 09.00-14.10 uur, Strand voor paviljoen Noordzee (03/04/2017) 47212017;
Occupation and Liberation WN2000, 20 en 21 mei 2017, Badweg 38 (03/04/2017) 5930-2017.
Santpoort-Zuid
Viering koningsdag 2017, Landje van Scholz van 11.00 uur - 20.00 uur (29/03/2017)5531-2017.
Driehuis
Westerveld Fair 11-06-2017 van 10.30 uur tot 16.00 uur, terrein begraafplaats/Crematorium Westerveld (3/04/2017)
6159-2017;
Strawberries Easter Tournament, 14-04 t/m 17 -04 2017, Clubhuis (Waterloolaan 1,( terras, landje Manus, velden)
(03/04/2017) 2588-2017.
Velserbroek
Haarlem Night Skate, 3/31 mei en 28 juni 2017, start en finish locatie Vestingsplein Velserbroek. (03/04/2017) 33332017.

2.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel:
Planciusstraat 49, 1972 DB 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 gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3.

Informatiemarkt windparken Velsen

Op 11 april vindt er een informatiemarkt plaats over het windpark Spuisluis in het Telstar Stadion aan
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen Zuid. Tijd: 19.00-20.30 uur. Op 13 april van 19.00-20.30 uur is er
een informatiemarkt over het windpark Ferrum in het strandhotel Het Hoge Duin aan de Rijckert
Aertszweg 50 in Wijk aan Zee
Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen voor de windparken Ferrum en Spuisluis in
Velsen vastgesteld. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.
Windpark Ferrum
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Het gaat om de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation
gelegen aan de Reyndersweg op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is
duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80
m en een maximale rotordiameter van 90 m.
Windpark Spuisluis
Dit project bestaat uit de bouw van zes windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en
aanpassingen aan de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong
‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen.
De te bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de 117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114
en 117 meter.
Ter visie
Omdat er Omdat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan is er een verklaring van geen bedenkingen
(VVGB) nodig. De stukken liggen van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 ter inzage op www.noordholland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij:
·
Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob
Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
·
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
·
Klanten Contact Centrum gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;
·
Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk;
·
Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
·
Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk
Definitieve vergunning
Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt
voor beide projecten de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS
kunnen GS de vergunningen definitief verlenen.

4.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Carrousel 12 april 2017
In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. Soms wordt er alleen informatie
gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een
besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail voor
de Carrousel: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Verkeersstructuur centrum IJmuiden
De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van
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Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur
Proces en Ambitie Kustvisie
De Kustvisie richt zich op het gebied rond de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het
ambitiedocument heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstellen van een
ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist
of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en
de gemeente Velsen gaat opstellen.
Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur
Nota Dierenwelzijn Velsen
De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede
samenwerking van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe
onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak van educatie,
voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
Rooswijkzaal 19.30 -21.00 uur
Strategische Agenda
In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische Agenda
2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners hebben meegedacht en zijn
met ideeën gekomen voor de Strategische Agenda 2020.
Raadzaal 21.15-22.30 uur
Agenda sportaccommodaties Velsen
De nota sportaccommodaties 2010-2015 is geëvalueerd. Er is nu een startnotitie opgesteld voor een nieuwe
agenda sportaccommodaties. De thema’s zijn onder andere veilige, functionele en duurzame
sportaccommodaties, sociaal domein en sportaccommodaties, breedtesport, exploitatie en bewegen in de
openbare ruimte.
Schoonenbergzaal 21.15-22.30 uur
IJmondcommissie 18 april 2017
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken regionale onderwerpen in de
IJmondcommissie. Met de uitkomsten van de IJmondcommissie krijgen de raadsleden van de drie
gemeenteraden één raadsvoorstel voorgelegd. Het raadsvoorstel wordt in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen door de raadsleden besproken en vastgesteld.
Inspreken kan tijdens de IJmondcommissie.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail:
griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt
dan nog contact met u op.
Agenda

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. Deze wet legt de
basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het Toezicht en de Handhaving van het
omgevingsrecht beter te organiseren.


Toekomst IJmond Samenwerking
Voor de versterking en intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke
effecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
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