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Filmen in Velsen

nu in de HVC
afval-app

scan de
barcode en
zie in welke
bak je afval hoort.

Regelmatig is de gemeente Velsen het decor voor opnames voor verschillende series en films. Misschien weet je wel dat er
scènes van Goede Tijden Slechte Tijden in
Velsen-Zuid worden opgenomen. Of heb
je woonkernen in Velsen al eens voorbij
zien komen in o.a. Penoza, Moordvrouwen, Binnenste Buiten, 7 Kleine Criminelen en zelfs in Flikken Maastricht.

Voor het maken van deze series/films wordt
op de set gebruik gemaakt van verschillende
voorwerpen (rekwisieten) en special effects.
Denk dan aan wapens, uniformen, overheidsvoertuigen, sirenes en/of zwaailichten, vuurwerk, vliegtuigen of (mini) camera, helikopter etc.

Hoe herken je een set voor film of serie?
De filmset wordt meestal afgezet met een
dranghek of lint en er staan ook verkeersregelaars. Voordat er filmopnames gemaakt kunnen worden, moet de maker een melding doen
of een vergunning aanvragen. Deze maakt de
gemeente bekend op www.officielebekendmakingen.nl . Ook geeft de gemeente aan de meldkamer van de politie door waar en wanneer er
opnames zijn .
De producent van filmopnames probeert de opname altijd zo echt mogelijk neer te zetten. Het
kan dus gebeuren dat je in een bepaalde woonkern in Velsen verschillende rekwisieten en
special effects ziet. Twijfel je erover wat je daar
ziet, neem dan contact op met de politie of de
gemeente Velsen, zij kunnen je laten weten of
op die locatie filmopnames gemaakt worden.

BIJ EEN RESTAU
OP EEN TE
ZEKER NU
VAN HIE
download de HVC afval-app.

Waar hoort nou die chipskoker?

KOOP LOKAAL

Lekker ploffend op de bank even scrollen door je telefoon. Je hebt een beetje
trek. Wordt het een zakje chips of een appel? Op die bank kun je niet blijven zitten, want zowel de appelschil als de lege
chipskoker belanden in de afvalbak. Alleen in welke? Je opent de HVC afvalapp, maakt een foto van het product en je
hebt je antwoord. HVC wil afval scheiden
steeds makkelijker maken. Samen met inwoners kunnen we ervoor zorgen dat het
meeste afval hergebruikt wordt.

De app leert van de gebruikers
De nieuwe functionaliteiten van de afvalwijzer zijn sinds juni online. In de database zitten nu 1,5 miljoen barcodes op basis van input van huidige gebruikers die de app hebben
getest. Tien procent van de barcodes zijn inmiddels gevalideerd. Dat betekent dat ze gekoppeld worden aan een bestaand product.
Ook het herkennen van foto’s gaat goed.
Zo’n 75 procent van alle gefotografeerde producten wordt op de juiste manier herkend.
De barcodescanner en fotografeer mogelijkheid zijn vooral geschikt voor de dagelijkse
boodschappen. Uiteraard kan je ook nog gewoon het invulveld blijven gebruiken om een
product te zoeken.

IK EET

Barcode scannen of afval fotograferen
Onze afvalwijzer is uitgebreid met twee
nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu kun
je foto’s maken van je afval of de barcode scannen. Hoe werkt het? Heel simpel. Maak een foto van een product of scan
de barcode. Je krijgt daarna meteen advies in welke bak of container het hoort.

En de chipskoker? Die hoort in de restafvalbak.

LOKAAL

Uurwerken worden teruggeplaatst

in Asten voor restauratie.
BIJ EEN RESTAURANTKlokkengieterij
OFvolgende week
Vanaf
hangt er (als het weer
het toelaat) ‘kwalitijd’ en blinken de met
OP EEN TERRASbladgoud verguldeKOOP
uurwerken in het najaarsLOKAAL
zonnetje.
VAN HIER
ZEKER NU

Na een lange herstelperiode worden maandagochtend 28 september de uurwerken
van de toren van het gemeentehuis teruggeplaatst. Op 3 juni vertrokken ze op een grote
kraanwagen naar de Koninklijke Eijsbouts

KOOP LOKAAL

KOOP
LOKAAL ZEKER NU

IK EET
LOKAAL
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BIJ EEN RESTAURANT OF
OP EEN TERRAS
VAN HIER
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Wijkteam ruimte zwerfvuil op
De vergadering van het Wijkteam Velserbroek was dit keer niet in een vergaderzaal,
maar in een wijk. Een paar dagen voor World
Cleanup Day ging wijkteam Velserbroek samen met wethouder Floor Bal, Velserbroek in
om zwerfvuil op te ruimen. Rond Tarweland,
langs de sloten en paden ruimde ze coronap-

roef zwerfafval op. De bewoners reageerden
enthousiast op de opruimactie. Een succesvolle middag die volgend voorjaar wordt herhaald, dan samen met inwoners van Velserbroek. Opruimen kan natuurlijk het jaar, ziet
u zwerfvuil op straat ruim het op zo zorgen
we samen voor een schone wijk.
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In opdracht van de gemeente Velsen
voert KWS in het weekend van 2/3/4 oktober asfaltonderhoud uit bij het knooppunt A22 – N197 en de Lijndenweg.

Deze werkzaamheden starten op vrijdag avond 2 okt om 20.00 uur en naar verwachting zijn de werkzaamheden op zondag middag 4 okt om 16.00 uur klaar. Als de
werkzaamheden door slecht weer of andere beperkingen niet kunnen doorgaan, verplaatst KWS de werkzaamheden.
In onderstaande tekening ziet u de locaties
waar onderhoud (groene markeringen) zal
plaatsvinden en de hoe het verkeer wordt
omgeleid.
A. de afrit 2 (vanuit tunnel naar Beverwijk) +
aanliggende rijstrook op de velsertraverse (1
rijstrook beschikbaar)
B. kruising van de afrit A22 Beverwijk (vanaf Alkmaar gezien) en de Toerit A22 vanuit

BESPROKEN IN DE SESSIES
Lokale steun Kenter Jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van
jeugdzorg in deze regio. Sinds 2018 zijn er financiële problemen bij Kenter. Dit vormt een gevaar
voor de organisatie en daarmee voor de zorg die
Kenter levert aan onze jeugd. Daarom ligt er een
voorstel om éénmalig extra steun te geven vanuit de gemeente Velsen.
De raadsleden begrijpen dat de steun nodig is.
Daarbij vinden raadsleden het vooral belangrijk
dat de kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben.. De raadsleden vinden het wel een risico
dat het slechts een korte termijn oplossing is. De
wethouder geeft aan dat hij in de toekomst vaker
de raad zal informeren over de stand van zaken.
Dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering op 24 september.
Kosten HVC en de milieustraat
Tijdens de behandeling van de jaarrekening
2019 werd duidelijk dat de kosten van huishoudelijk afval fors hoger uitvallen. Met een motie
heeft de raad in juni het college verzocht om een
plan van aanpak op te stellen om de kosten voor
de milieustraat beter in de hand te kunnen houden. Op deze avond kregen de raadsleden een
presentatie en ruimte om vragen te stellen. Binnenkort komt er ook nog een sessie over het wel
of niet invoeren van recycletarieven.
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
Er moet een nieuw Masterplan onderwijshuis-

vesting voor alle schoolgebouwen en gymzalen
worden gemaakt. Dit doet de gemeente door het
opstellen van een Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP). Tijdens deze avond zijn de
raadsleden in gesprek gegaan met de schoolbesturen. Er zijn onder meer vragen gesteld over
het belang van een gezond binnenklimaat op
scholen, de rol van scholen als ‘Huis van de wijk’
en het op een goede manier aansluiten op het
plan voor maatschappelijk vastgoed. Het nieuwe
plan wordt eind dit jaar verwacht.
BRAK/PVM
Tijdens de raadsvergadering in juni vroeg het
college de raad om € 60.000 beschikbaar te stellen voor het door ontwikkelen van de samenwerking van BRAK! en PVM in 2020. De raad
amendeerde dit besluit en stelde €30.000 direct
beschikbaar. Voordat de gemeenteraad de rest
van het geldbedrag beschikbaar stelt wil hij eerst
overtuigd worden dat het beschikbaar stellen
van nog een extra budget voor BRAK! wel nodig
is. In deze sessie waren er diverse insprekers en
een presentatie van de directeur van BRAK! /
Pieter Vermeulen Museum. De tijd bleek echter
te beperkt om alle vragen te stellen en de inbreng
te geven. Het voorstel voor de extra € 30.000,- is
geagendeerd als debatstuk voor de raadsvergadering van 24 september.. Over het “go or no go”
moment heeft de Raad een extra sessie aangevraagd.

gemeente_velsen

Beverwijk naar Haarlem
C. kruising Lijndenweg-Velsertraverse.
Wat houd dat voor u in:
De aansluiting van de Lijndenweg met de velsertraverse is in 2 richtingen afgesloten. Om
het achterliggende bedrijventerrein terrein
te ontsluiten, wordt gebruik gemaakt van de
route Rietlanden en Zuiderkade.
Door de afsluiting C is het niet mogelijk om
direct vanaf de velsertraverse richting de
tunnel te rijden, verkeer zal na het viaduct
worden doorgestuurd naar de rotonde N197
met de Zeestraat waar u kunt keren en uw
weg richting de tunnel kunt vervolgen.
Verkeer richting Amsterdam raden we aan
om via de A22 richting Alkmaar over de calamiteitenboog de A9 richting Amsterdam op
te draaien.
KFC en Burgerking blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
KWS probeert de overlast te beperken.

POLITIEKE VERSCHUIVINGEN
Armoedevisie 2020-2024
Met de huidige aanpak voor armoede en schulden worden onvoldoende resultaten behaald.
Daarom is een nieuwe aanpak uitgewerkt, dat
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle
aanwezige raads- en steunfractieleden gaven
aan positief te zijn over deze visie op armoede.
Wel waren er een aantal kritische opmerkingen.
Zo plaatsten een aantal raadsleden vraagtekens
bij de uitbreiding van personeel, mede vanwege
de huidige crisis. Ook werd het aannemen van
een armoederegisseur aan de kaak gesteld. Tot
slot werd verzocht om enige vaart te maken met
het voorgenomen onderzoek naar onder meer de
uitstroompremie. Dit onderwerp is geagendeerd
voor de raadsvergadering op 24 september.
Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude Park
Het algemeen bestuur van het recreatieschap
Spaarnwoude heeft de Visie Spaarnwoude Park
2040 vastgesteld.
Tegelijkertijd is er een uitvoeringsprogramma
opgesteld waarin de visie wordt vertaald naar
acties en projecten voor de komende jaren. Er
zijn verschillende vragen gesteld over het programma en er zijn wijzigingen besproken die
door de gemeenteraad bij het recreatieschap via
de zienswijze ingediend kunnen worden. Dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering op 24 september.

Raadslid Peter Stam
van de éénmansfractie
Fractie Peter Stam sluit
zich aan bij de fractie van
LGV. LGV heeft daardoor
vanaf komende maand 5
zetels in de gemeenteraad
van Velsen.

CDA Raadslid Robert te Beest gaat de gemeenteraad van Velsen verlaten omdat hij beoogd wethouder is in de gemeente Alkmaar. Zijn plek wordt
ingenomen door huidig steunfractielid Gideon
Nijemanting.

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via griffie@velsen.nl

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 24-09-2020
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 12 september tot en met 18 sep-

tember 2020 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
Trompstraat 47, vervangen kozijnen (voorzijde)
(12/09/2020) 96017-2020
Rijnstraat 77, plaatsen dakopbouw (15/09/2020)

96953-2020
Halkade 3, veranderen 1e verdieping (14 naar 16
kamers) (16/09/2020) 97614-2020
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 193, plaatsen dakopbouw
(14/09/2020) 96393-2020
Overbildtweg 35, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(14/09/2020) 96570-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen informatiebord
op gevel (17/09/2020) 97659-2020 (Gemeentelijk monument)
Duin- en Kruidbergerweg 4, kappen boom
(17/09/2020) 98024-2020
Velserbroek
Swoerkamp
14,
veranderen
(12/09/2020) 96023-2020

schuur
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Broekerpoort 1 t/m 72, bouwen 72 appartementen (14/09/2020) 96165-2020
Dammersboog 170, plaatsen dakkapel (achterzijde) (16/09/2020) 97339-2020
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
Verlengen beslistermijn
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IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183, splitsen bovenwoning naar 2 appartementen (17/09/2020)
77928-2020
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 3, vergroten balkon (achterzij-

gemeente_velsen

de) (15/09/2020) 76876-2020
Velserbroek
Galle Promenade 2-36, uitbreiden van winkelunits (voor- en achterzijde) (17/09/2020) 777882020

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 hebben omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Kennemerplein 21, plaatsen hekwerk
(15/09/2020) 81918-2020
Dirk Hartoghstraat 56, plaatsen dakopbouw
(15/09/2020) 73360-2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren van een
dakopbouw (17/09/2020) 53871-2020

Berkenstraat 31, plaatsen
(17/09/2020) 86232-2020

dakopbouw

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 388, plaatsen geneesmiddelen
automaat (15/09/2020) 83902-2020
in Van den Bergh Van Eysingaplantsoen 1,
kappen boom (15/09/2020) 90450-2020
Santpoort-Noord
Overbildtweg 35, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(17/09/2020) 96570-2020
Groenelaantje 6-0008/0023, bouwen tuinhuis (17/09/2020) 87871-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren interne
constructieverandering (doorbraak en nieuwe begane grond vloer) (15/09/2020) 918232020
Velserbroek
Dammersboog 170, plaatsen dakkapel (achterzijde) (17/09/2020) 97339-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (tot en met
december 2020) plaatsen van een afvoerpijp
(15/09/2020) 68358-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld

voor:
IJmuiden
Kanaalstraat 31A, legaliseren splitsen bovenwoning in 2 woningen (17/09/2020) 638132020
Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een ontheffing verleend voor:
Velsen
A22, Velser Traverse (N197), vervangen asfaltdeklagen en tussenlagen, van 2 oktober
2020 20:00 uur tot 4 oktober 2020 06:00 uur.
(17/09/2020) 93938-2020
Verleende filmvergunningen APV artikel 2:7
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
IJmuiden
“The Spectacular”, tijden en locaties:
21 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) Halkade / Seinpostweg
22 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) 3e
Industriedwarsstraat, Industriestraat
23 september 2020 (11:00 tot 21:00 uur) Middenhavenstraat 20
24 september 2020 (10:30 tot 20:30 uur) Felison Cruise Terminal (Cruiseboulevard 10)
95366-2020
“Luizenmoeder de Film”, op 9 of 10 oktober
2020 van 07:00 tot 19:00 uur en 30 septem-

ber of 1 oktober van 7:00 tot 19:00 uur, locatie
Ichtuskerk en grasveld voor de kerk, Snelliusstraat 40 (14/08/2020) 84608-2020
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit 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
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
“Unimogs en groter”, van 16 oktober 2020
13:00 uur t/m 18 oktober 2020 16:00 uur, locatie: Kennemerstrand 178 (30/03/2020)
34541-2020

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

een van de negen parkeerplaatsen in de
rij aan de noordwestzijde van Plein 1945
te IJmuiden te reserveren door middel
van het plaatsen van het bord E4 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
en een onderbord met tekst “Uitsluitend
toezicht & handhaving”.

•

1.

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische
voertuigen op te laden’ en onderborden
OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk
verdeeld over 3 locaties:
De Kriemhildestraat te Driehuis, ter

2.
3.

hoogte van de kruising met de Waterloolaan;
De Frans Netscherlaan te Santpoort
Noord, halverwege de straat, aan de zijde
van de school.
Het Snippenbos te IJmuiden, op het parkeerterrein aan het begin van de straat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, 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.

Bekendmaking Wet Bibob
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen maakt bekend dat zij op 25
augustus 2020 hebben besloten;

De “Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020” vast
te stellen;
De “Bibobbeleidsregels gemeente Velsen
2015”in te trekken;

De besluiten onder 1 en 2 daags na bekendmaking in werking te laten treden.
Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden op

www.officielebekendmakingen.nl
(externe
link) of via www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen. Tevens wordt het beleid gepubliceerd
op www.overheid.nl.

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
2020-2022
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 september 2020 de eerste wijziging van de Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020
vastgesteld. De tekst van de Verordening
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 is bekendgemaakt via het

elektronisch gemeenteblad en is opgenomen in de landelijke regelingenbank via
www.overheid.nl.
Inwerkingtreding
De Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 treedt in werking

op de dag na bekendmaking.
Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020-2022 is financieel mogelijk gemaakt
door de provincie Noord-Holland.
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Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Brederoodseweg 41
Met ingang van vrijdag 25 september 2020
liggen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening,
voor zes weken het op 24 juni 2020 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Brederoodseweg 41’ en de gewijzigde omgevingsvergunning, kenmerk 15166-2016, ter inzage
op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1
te IJmuiden. De stukken kunnen daar tijdens openingsuren worden ingezien. De bestemmingsplanstukken zijn tevens op www.
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen onder
identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1-R002.
Toelichting op de aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan “Brederoodseweg 41”
maakt de bouw van drie woningen mogelijk
op de Brederoodseweg 41 A- C in SantpoortZuid. De op 9 juli 2019 verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van
twee woningen aldaar (kavel A en C).
Na de vaststelling van het bestemmingsplan
op 22 mei 2019 door de gemeenteraad deed
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State op 29 mei 2019 uitspraak inzake het
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak maakte het nodig om de besluitvorming voor het project Brederoodseweg 41 aan
te passen.
Nader onderzoek door een gespecialiseerd
bureau leidde tot een drietal benodigde wijzigingen in het project: (grotendeels) bouwen
met elektrische machines, de woningen voorzien van een “all-electric” systeem en gefaseerd bouwen van de woningen. Hiertoe zijn
ondergeschikte aanpassingen aangebracht in
het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 en
in de voor kavel A en C van het project verleende omgevingsvergunning. Een volledig
overzicht van de aanpassingen van het bestemmingsplan is opgenomen in het besluit
van de gemeenteraad tot wijziging van het
bestemmingsplan Brederoodseweg 41. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.
Coördinatie en beroep
Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlo-

pen. De gemeenteraad heeft voor het project
“Brederoodseweg 41” het college de mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe
te passen (raadsbesluit 24 november 2016).
Met het coördinatiebesluit vindt bundeling
van rechtsbescherming plaats, zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen
van één zienswijze/beroep tegen één of meer
van de gecoördineerde besluiten.
Voorafgaand aan de aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State verschillende beroepen
ingediend, in behandeling onder procedurenummer 201908316/1/R1.
De ingestelde beroepen hebben op grond van
artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege mede betrekking op
wijzigingen in de besluitvorming. De indieners van die beroepen hoeven niet opnieuw
beroep in te stellen. Wel kunnen zij in de beroepsprocedure aanvullende beroepsgronden inbrengen tegen de aangebrachte wijzigingen.

Overige belanghebbenden, die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij destijds
geen zienswijzen naar aanleiding van het
ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging van het
gewijzigde bestemmingsplan en omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage.
Het beroep kan uitsluitend betrekking hebben op de wijzigingen in de besluitvorming.
Het beroepschrift moet worden ondertekend
en voorzien zijn van naam en adres van de
indiener(s), de datum, een omschrijving van
het besluit en een motivering waarom u het
niet eens bent met de wijzigingen in de besluitvorming.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zowel voor het indienen van beroep als voor
een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

