KORT VERSLAG VAN SESSIE 1 VAN 17 SEPTEMBER 2015
Onderwerp
Voorzitter
Griffie
Aanwezige raadsleden

Aanwezige
steunfractieleden
Aanwezige
portefeuillehouder
Aanwezige ambtenaren /
externe deskundigen

Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprichten 23
appartementen op het perceel Reptonstraat ongenummerd,
Velserbroek
H.B.E. Dreijer

L. Klinkenberg
S. Bart, B.W. Diepstraten, J.P. van Ikelen, A.E. Karateke, M.
Koedijker, R.A. van Koten, L. Kwant, T.M. da Silva Marcos, C.M.
Sintenie, I. Sitompul, S. Smeets, P. Stam, R.J. Verwoort, L. de
Winter
M.T.G. Bok, S. Gouda, B.J.J. Hendriks, P. Koopman, S. Koppes, F.
Vrijhof

R. Vennik
De heer Staal

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en schetst kort het verloop van de
vergadering. Als eerste krijgen de insprekers de heer De Boer, Mevrouw Borst en de
heer Dunselman (namens Holleman Santpoort) het woord. Aanvullende vragen
worden door diverse fracties gesteld en door de insprekers beantwoord.
De fracties krijgen de gelegenheid om vragen te stellen bij voorkeur aan elkaar.
De heer Smeets (D66Velsen) vindt het goed dat het in een sessie wordt besproken
en snapt de zorgen over de parkeerdruk, deels veroorzaakt door de oprit te
gebruiken als tuin. Hij snapt dat de parkeernormen gehanteerd worden die golden op
het moment van de aanvraag. Hij denkt niet dat er na dit plan een verslechtering van
de parkeersituatie zal ontstaan. Al met al een goed plan, een goede toevoeging voor
de Velserbroek, met name het typewoning. Graag nog een reactie van de wethouder
over de maximale hoogte in verband met het zonlicht.
De heer Kwant (LGV) heeft een goed beeld kunnen vormen. Het is jammer dat de
insprekers ergens op een verkeerd been zijn gezet en tevens dat er geen overleg
met wethouder is geweest om een oplossing te zoeken. Hij is blij dat er gebouwd
gaat worden in de Velserbroek. Er is behoefte aan woningen in Velsen. Het kan en
mag niet alleen verdichting zijn in IJmuiden.
De heer Verwoort (VVD) begrijpt de zorgen over de parkeerdruk. Kan de wethouder
toelichten of de crow richtlijn verplicht is? Hij is positief over de beweging in de
woningmarkt en dit voorstel.
De heer Sintenie (CDA) is bijzonder blij met bouw van een appartementencomplex in
de Velserbroek.
De heer De Winter (ChristenUnie) is ook positief over de bouw. De prijzen zijn
aantrekkelijk voor starters. De hoogte van de gevels zijn volgens hem in de pas van

de andere gevels. Hij rekent op een oplossing voor mw. Borst met betrekking tot de
invalide parkeerplaats. Is er een tegemoetkoming in planschade gegeven en zo ja
wat zijn de kosten en wie betaald die? De schaduwwerking op oneven nummers zou
onderzocht worden. Hoe is de communicatie hierover naar de bewoners geweest? Er
zijn hierover tegenstrijdige geluiden. Wat zijn de bezwaren om parkeerplaatsen op de
juiste afmeting te maken?
De heer Kwant (LGV) geeft aan dat het antwoord op de planschade in het
raadsvoorstel staat beschreven.
De heer Van Kooten (SP) kan zich vinden in het raadsvoorstel. De aanvraag hanteert
de crow parkeernormen van 2004. Hoe zou het zijn als de normen van 2012
gehanteerd worden? Dit is nergens uitgewerkt maar is wel wenselijk voor het inzicht.
Zijn de uitkomsten van het aanvullend de bezonningsstudie openbaar? Hij vraagt
aandacht voor de situatie van de inspreker mw. Borst. Maatwerk is hierbij van
toepassing.
De heer Bok (Velsen Lokaal) benadrukt ook het belang van communicatie. Wat is de
houdbaarheid van een aanvraag nu de norm is veranderd. En wanneer hanteer je de
nieuwe norm? Wat is de houdbaarheid van een aanvraag gezien de lange duur van
de aanvraag. Nergens wordt geborgd dat seniorenwoningen voor deze doelgroep
bestemd blijven. Hoe kan dit geborgd worden?
De heer Karateke (PvdA) is ook positief. Er is een tekort aan woningen ook in de
Velserbroek.
De heer Stam (PWZ) is verbaasd dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met
betrekking tot de invalide parkeerplaats. Hij kan instemmen met het raadsvoorstel
maar legt wel de nadruk op een oplossing voor mevrouw Borst.
Het woord is aan de wethouder, de heer Vennik. Hij heeft voor de zomer toegezegd
dat er voor een oplossing voor mevrouw Borst wordt gezorgd. Het komt terug zoals
dit was. Hij gaat na waarom dit niet aan mevrouw Borst duidelijk is gemaakt. Hij roept
ook op om in soortgelijke situaties contact op te nemen met de gemeente. Er zijn
bepaalde richtlijnen hoe groot een parkeervak moet zijn en de normen die de raad
vaststelt per specifieke criteria zijn er om te bepalen hoe groot een parkeervak
uiteindelijk moet zijn. Afmetingen van parkeervakken zijn adviesmaten waarvan
afgeweken kan worden. Parkeernormen zijn dwingend. Daar gelden kaders voor. Dat
zijn de kaders die gelden op de datum van de aanvraag. Het voldoet aan de normen
van 2012 en eigenlijk is er nu een surplus aan de normen. Uit onderzoek blijkt dat de
parkeerdruk in de Velserbroek over de hele linie hoog is. Het is een goed plan. De
Velserbroek is een relatief jonge wijk, er zijn kinderen van ouders die ook daar willen
wonen en in deze behoefte wordt voorzien. Er is een kwalitatieve invulling dat qua
hoogte aansluit bij wat het bestemmingsplan toelaat. Er is een bezonningsstudie
uitgevoerd. De uitslag hiervan zal naar de raad gestuurd worden. De bewoners
kunnen dit ook inzien, het zal worden toegestuurd. Het heeft lang geduurd maar hij
heeft geen signalen van de aanvrager gehad dat het te lang heeft geduurd. Als het
anders is hoort hij het graag. Er is een goede balans met betrekking tot de
parkeerruimte met een goede maatvoering en hij ziet er weinig aanleiding toe om
hier aan te sleutelen.

De voorzitter concludeert dat het voorstel besluitrijp is. Het wordt op de volgende
vergadering geagendeerd als hamerstuk.

Toezeggingen
De bezonningsstudie wordt aan gemeenteraad en bewoners toegezonden.

