Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 13 OKTOBER 2011
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van Ikelen, H. Kat, M.S. Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L.
Kwant, H.S. Langendijk-Meijer, T. Mastenbroek-Wesseling, C.
Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D. Sintenie-Wiegers, H.M.
Teske-Post, A. Uytendaal, M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof,
H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar
Afwezig
P. van Deudekom, E.J. Merhottein, C. Stapper
Aanwezige
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E.
collegeleden Westerman, F.M. Weerwind

Agendapunt 1
Onderwerp Opening en mededelingen:
-

Agendapunt 2
Onderwerp Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 22 september 2011
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september
2011
Besluit
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

3
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
De brief van de heer Hartendorf wordt betrokken bij de
millenniumdoelen. Het advies van de Agendacommissie wordt voor
de overige brieven ongewijzigd overgenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4
Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014
De Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 vast te stellen.

Conform
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Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Grenscorrectie van de gemeentegrens tussen Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Velsen
De herindelingsregeling vast te stellen tot grenscorrectie met de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, conform de
gewaarmerkte kaart van de gemeente Velsen, nummer GT 938, d.d.
12 april 2010.

6
Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009
De Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening
gemeente Velsen als volgt vast te stellen:
Artikel I
De Afvalstoffenverordening wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd:
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële
bekendmaking van dit besluit.

7
Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening
Velsen 2010
De verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening
Velsen 2010 als volgt vast te stellen:

Conform
Artikel I
De Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 wordt gewijzigd als
volgt:
A.Artikel 2.1.1 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 onder a wordt de zinsnede ‘artikel 2:17 APV (tweede lid
onder a tot en met h)’ vervangen door ‘artikel 2:17 APV (zesde lid
onder a tot en met h).
B.Aan artikel 2.1.1 wordt een vijfde lid toegevoegd van de volgende
inhoud:
5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van
toepassing.
C.Artikel 2.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning komt als volgt te
luiden:
De eisen gesteld aan het aanvragen van een
evenementenvergunning in lid 3 van artikel 2:17 van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 zijn
overeenkomstig van toepassing.
D.Artikel 2.1.3 Verlenen gebruiksvergunning komt als volgt te luiden:
Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van artikel 2:17 van de
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gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen
2009 is overeenkomstig van toepassing.
E.De artikelen 2.1.4 en 2.1.5 (kunnen) komen te vervallen.
F.In artikel 3.2.3 Bossen, heidevelden, venen wordt na het woord
‘ander’ in de tweede regel
toegevoegd ‘erf of’ en na ‘terrein,’
aan het begin van de derde regel ‘voor zover niet bedoeld in
artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en’.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële
bekendmaking van dit besluit in het weekblad De Jutter/ de
Hofgeest.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform

8
Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting OPOIJ
De volgende personen te benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond:
Op bindende voordracht van de oudergeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
- de heer J.E. van Dongen;
- mevrouw C. van Daal – Fischer;
Op bindende voordracht van de gehele gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad:
- de heer A.P.M. van Commenée;
Op voordracht van de gemeenschappelijke directeuren van de
scholen van de Stichting:
- de heer J.P. van Klaveren;
- de heer B.M.F. Wolf;
- de heer L.W.M. van der Kolk
De benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van
het goedkeuren en het in werking treden van de nieuwe statuten van
de Stichting Openbaar Primair Onderwijs.

9
Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenplantsoen
Het bestemmingsplan “Pleiadenplantsoen” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0804PLEIADENPLA1-R001 ongewijzigd vast te
stellen.

Agendapunt
Onderwerp

10
Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009

Besluit

De Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009 als volgt vast te stellen:

Conform

Artikel I
De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009
wordt gewijzigd als volgt:
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A. Aan artikel 1:10 wordt toegevoegd:
* Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringgronden
* Artikel 5:29 Ligplaatsvergunning bedrijfsvaartuig
* Artikel 5:33 Vergunning passagiersvaartuig
B. Artikel 2:5 wordt als volgt gewijzigd:
In de leden 2 en 3 van dit artikel wordt “Het college” vervangen door
“Het bevoegd bestuursorgaan”.
C. Aan artikel 2:17 wordt een negende lid toegevoegd:
9. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
D. Aan artikel 2:20 wordt een negende lid toegevoegd:
9. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
E. Aan artikel 2:31 wordt een vierde lid toegevoegd:
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
F. Aan artikel 2:39, lid 2 wordt een sub c toegevoegd:
c. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor
een melding voor een klein evenement is gedaan op grond van artikel
2:17, lid 6 van deze verordening.
G. Artikel 2:45 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 1 onder a wordt “binnen de bebouwde kom op de weg of het
strand” vervangen door “op een openbare plaats”.
In lid 1 onder c wordt “op de weg of het strand” vervangen door “op een
openbare plaats”.
H. Artikel 2:46 wordt als volgt gewijzigd:
Lid 1 onder a. komt als volgt te luiden: “op een openbare plaats, tenzij
die plaats is aangewezen als losloopplaats zoals bedoeld in artikel 2:45,
lid 2;
Lid 1 onder b en c komen te vervallen.
Lid 1 onder d wordt vernummerd tot lid 1 onder b.
In lid 3 wordt “of aan de weg” vervangen door “een openbare plaats”.
In lid 4 wordt “of aan de weg” vervangen door “een openbare plaats”.
I. Aan Hoofdstuk 2 Afdeling 12 wordt een nieuw artikel 2:58 toegevoegd
van de volgende inhoud:
Artikel 2:58 Carbidschieten
1a. onder carbidschieten wordt verstaan: het in een
(melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van
acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid)
en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
1b. onder bevoegd bestuursorgaan wordt verstaan: het college of, voor
zover het betreft openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174
van de Gemeente wet, de burgemeester.
2. Carbidschieten is verboden.
3. Dit verbod geldt niet voor carbidschieten dat plaatsvindt op 31
december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop
volgende jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een
maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden
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verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren
kunnen optreden voor mens of milieu.
4. Het verbod geldt ook niet voor carbidschieten dat plaatsvindt op 31
december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop
volgende jaar op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde
kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale
inhoud van 60 liter, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. er worden niet meer dan twee bussen gebruikt;
b. de plek waar het carbidschieten plaatsvindt, is gelegen:
* op een afstand van tenminste 100 meter van woonbebouwing;
* op een afstand van tenminste 250 meter van woonzorgcentra,
verpleeghuizen en gebedshuizen;
* op een afstand van tenminste 250 meter van in gebruik zijnde
voorzieningen voor het houden van dieren;
c. het vrije schootsveld bedraagt te minste 75 meter; hierin liggen
geen openbare paden of wegen;
d. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het
schietterrein inclusief het vrije schootsveld goed te worden verlicht;
e. er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene
die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen
vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens of milieu.
5. Het bevoegde bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar,
schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen
in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde en/of vierde lid
niet van toepassing is.
6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de
Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing
is.
J. Hoofdstuk II Afdeling 13 Drugsoverlast en oud artikel 2:58 Drugshandel/
-gebruik op straat komen te vervallen.
K. Hoofdstuk II Afdeling 14 Toezicht op grow-, smart- en headshops wordt
vernummerd tot Hoofdstuk II Afdeling 13.
L. Hoofdstuk II Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding enz. wordt vernummerd
tot Hoofdstuk II Afdeling 14.
M.Artikel 2:77 wordt als volgt gewijzigd:
De huidige tekst van artikel 2:77 wordt vernummerd tot artikel 2:77, lid 1.
Aan artikel 2:77 wordt een lid 2 toegevoegd van de volgende inhoud:
“De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid
eveneens ten aanzien van andere door de gemeenteraad aan te wijzen
plaatsen.”
N. Aan artikel 3:4 wordt een derde lid toegevoegd:
3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
O. Aan artikel 4:26 wordt een vijfde lid toegevoegd:
5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
P. Aan artikel 5:18 wordt een vierde lid toegevoegd:
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4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
Q. Aan artikel 5:29 wordt een negende lid toegevoegd:
9. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
R. Aan artikel 5:33 wordt een zevende lid toegevoegd:
7. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.
S. Artikel 5:51 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 1 wordt “politieambtenaar” vervangen door “(politie)ambtenaar”.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële
bekendmaking van dit besluit.

Opmerkingen

CDA en GL stemmen tegen lid 3 en 4 van het nieuwe artikel 2.58
dat toegevoegd wordt aan hoofdstuk 2, afdeling 12.

Agendapunt
Onderwerp

11
Verklaring van geen bedenkingen voor project Hofgeesterweg 2
te Velserbroek
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van het
Besluit omgevingsrecht, een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch
gebruik en daartoe af te wijken van bestemmingsplan Hofgeest voor
het bouwen van een woning met bijbehorende bouwwerken op het
perceel Hofgeesterweg 2 te Velserbroek

Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp

Besluit
Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

12
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning Bloemendaalsestraatweg 98 te
Santpoort-Zuid
Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 van het
Besluit omgevingsrecht voor het verbouwen van een voormalig
bedrijfsgebouw tot een burgerwoning op het perceel
Bloemendaalsestraatweg 98 te Santpoort-Zuid, een verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor
het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van
bestemmingsplan Santpoort-Zuid

13
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied; concept
begroting 2012
In te stemmen met de ontwerp begroting 2012 van het Centraal
Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Conform
De vergadering wordt om 19.43 uur gesloten.
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