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1
Opening en mededelingen:
Er zijn verschillende moties en amendementen ingediend (die bij het
betreffende agendapunt worden behandeld), waarvan één motie “vreemd
aan de orde van de dag”. Deze motie wordt als agendapunt 17 behandeld.
Raadslid Wijkhuisen onthoudt zich bij agendapunt 10 van stemming.

Agendapunt
Onderwerp

2
Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
Mevrouw Commissaris spreekt in over de paden in het parkje tussen de
Heerenduinweg en de Grote Beerstraat te IJmuiden.
Vragenhalfuurtje raadsleden:
De heer Vrijhof stelt een vraag over het Witte Theater.

Agendapunt
Onderwerp

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 16 mei 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 mei 2013
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Besluit
Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
Conform
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4
Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Het advies van de Agendacommissie wordt ongewijzigd overgenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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5
Vaststelling bestemmingsplan “De Biezen”
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De Biezen”
vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “De Biezen” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP1400DEBIEZEN1-R001 gewijzigd vast te stellen,
conform de nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
“De Biezen”. en conform de amendementen 7, 9 en 11 van 2013.
Bij amendement 8 van 2013 van CDA VL LGV staken de stemmen voor de
tweede keer: 16 voor (1VVD VL 1PvdA SP CDA LGV BD) en 16 tegen (4
VVD 4 PvdA CU GL D66V). Ingevolge artikel 32 lid 5 van de gemeentewet
is het amendement niet aangenomen.
6
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
voor het realiseren van twee woningen in de bestaande bebouwing
aan de Rembrandtlaan 45-47 te IJmuiden
Voor de realisatie van twee woningen in de bestaande bebouwing van
Rembrandtlaan 45-47 te IJmuiden een verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch
gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan “IJmuiden Zuid”.
7
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
Landgoed Duin en Kruidberg te Sanpoort-Noord
Voor de uitbreiding van het hotel met een wellnessvoorziening en een
kantoor-/opslagruimte op landgoed Duin & Kruidberg, Duin en
Kruidbergerweg 60 te Santpoort-Noord een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het strijdig
planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan
“Duingebied Velsen”.
8
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
splitsing van een villa aan de Wüstelaan 59 te Santpoort-Zuid
Voor de splitsing van de villa op het perceel Wüstelaan 59 te SantpoortZuid in twee halfvrijstaande villa’s een verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch
gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan “SantpoortZuid”.
9
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
voor herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk te Velsen-Noord
Voor de herinrichting van het parkeerterrein van het sportpark Rooswijk,
Rooswijkerlaan 4 te Velsen-Noord een verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het strijdig
planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan
“Velsen-Noord”.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

10
Jaarrekening 2012 en programmabegroting 2014 recreatieschap
Spaarnwoude
1. De jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Spaarnwoude voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2014 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
De heer Wijkhuisen onthoudt zich van stemming.

11
Jaarrekening de Meergroep 2012
in te stemmen met de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke
Regeling "de Meergroep".

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

12
Jaarrekening 2012 Centraal Nautisch Beheer
In te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2012 van het CNB.

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Komt terug op
20 juni 2013.

Opmerkingen
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13
Bestemmingsplan Zeezicht
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Zeezicht"
vast te stellen met dien verstande dat het voorstel om geen
wijzigingsbevoegdheden meer voor het college op te nemen om indirect
windturbines mogelijk te maken wordt verwijderd uit de nota van
zienswijze.
2. Het bestemmingsplan “Zeezicht” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1-R001 gewijzigd vast te stellen,
conform de ‘nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
“Zeezicht”.
- Amendement 14 van 2013 inzake de windturbines wordt aangenomen
met 22 stemmen vóór (VVD PvdA D66V CDA SP GL CU) en 10 stemmen
tegen (VL LGV BD).
- Bij amendement 15 van 2013 inzake het lichteren staken de stemmen: 16
vóór (PvdA VL LGV SP CU) en 16 tegen VVD D66V CDA GL BD). Dit
amendement komt terug op 20 juni 2013.
- Motie 26 van 2013 inzake de milieuruimte wordt aangenomen met 18
stemmen vóór (PvdA VL LGV SP GL CU) en 14 (VVD D66V CDA BD)
stemmen tegen.
- Motie 27 van 2013 inzake het aardkundig monument wordt raadsbreed
aangenomen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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Woonvisie 2025 Velsen
De Woonvisie 2025 vast te stellen met de volgende toevoeging in
hoofdstuk 3.1 doelgroepen:
"Een groeiende groep mensen met een (intensieve) zorgvraag zal de
komende jaren in een zo normaal mogelijke leefsituatie thuis zorg krijgen.
Door minder huisvesting in zorginstellingen (extramuralisering) en meer in
kleinschalige woonzorgeenheden te realiseren (deconcentratie), moet
beter ingespeeld worden op de wensen van zorgvragers. Deze
ontwikkeling vraagt een goede af stemming tussen de onderdelen wonen,
welzijn en zorg. Een goed woon- en voorzieningenniveau vereist de
implementatie van de Regionale Sociale Agenda in de woonvisie 2025."
- Amendement 16 van 2013 inzake het opstellen van de woningmarkt
wordt verworpen met 24 stemmen tegen (VVD PvdA D66V LGV CDA GL
BD) en 7 stemmen vóór (VL SP CU).
- Amendement 17 van 2013 inzake de starterslening wordt verworpen met
22 stemmen tegen (VL D66V PvdA LGV CDA) en 9 stemmen vóór (VVD
SP GL CU BD).
- Amendement 18 van 2013 inzake de huisvesting van intensieve
zorgvragers wordt aangenomen met 25 stemmen vóór (VVD PvdA VL
LGV CDA SP GL CU) en 6 stemmen tegen (D66V BD).
- Amendement 19 van 2013 inzake ouderen wordt verworpen met 20
stemmen tegen PvdA VVD D66V CDA GL BD) en 11 stemmen vóór (VL
LGV SP CU).
- Motie 28 van 2013 inzake de verkoop van sociale huurwoningen wordt
verworpen met 30 stemmen tegen (VL PvdA VVD D66V LGV CDA GL CU
BD) en 1 stem vóór (SP).
- Motie 29 van 2013 inzake de differentiatie van wijken wordt verworpen
met 25 stemmen tegen PvdA D66V VL VVD CDA GL BD) en 6 stemmen
vóór (LGV SP CU).
- Tegen het voorgestelde besluit stemmen CU en SP.
15
Uitgifte kadeterrein Grote Hout
Krediet beschikbaar te stellen voor een investering door het college in het
herstellen van de zeekade conform het bedrag in de geheime bijlage
Financiële informatie over het herstellen van de zeekade, waarvoor
dekking gevonden kan worden binnen de lopende grondexploitatie Grote
Hout maar die de grens van 3 mio euro zoals vastgesteld in de
gemeentelijke kadernota ontwikkeling zal overschrijden.
16
Revitalisering Havengebied
1. Ten behoeve van de projectmatige, integrale aanpak van het IJmuider
havengebied in nauwe samenwerking met diverse overheidsinstanties
om te komen tot structurele verbeteringen, een reserve 'revitalisering
havengebied' te vormen;
2. Aan deze reserve 'revitalisering havengebied' voor de komende 3 jaren
een bedrag van € 800.000 te doteren ten laste van de Algemene
Reserve.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Aangenomen
Opmerkingen

17
Motie 30 van 2013 van PvdA CDA VL SP D66V VVD inzake het Kunsten Cultuurbeleid 2013-2016
De raad van de gemeente Velsen in vergadering bijeen roept het college
op om een rondetafelgesprek te beleggen met alle actoren in de Kunst- en
Cultuursector van Velsen, waaronder de kunst- en cultuurinstellingen, om
een langetermijnvisie te bepalen die als uitgangspunt kan dienen voor de
Kunst- en Cultuurnota 2013-2016.
Motie 30 van 2013 wordt aangenomen met 28 stemmen vóór (PvdA D66V
VVD VL LGV CDA SP CU) en 3 stemmen tegen (GL BD).

De vergadering wordt om 22.36 uur gesloten.
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