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Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
Er zijn 3 amendementen ingediend en 1 motie. Deze worden behandeld bij
de agendapunten 14 en 15.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:
-De heer Oudendijk spreekt in over boerderij Middenduin.
-De heer Van der Aar spreekt in over het voorblad van het voorontwerp
bestemmingsplan HOV tracé en tevens verzoekt hij om verlenging van de
reactietermijn op het voorontwerp bestemmingsplan HOV tracé.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

3
Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 6 juni 2013
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juni 2013
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

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

Geamendeer
d
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Bestemmingsplan Zeezicht
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
“Zeezicht”’ vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Zeezicht” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1-R001 gewijzigd vast te stellen,
conform de ‘nota behandeling van zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan “Zeezicht”, en met inachtneming van
amendement 14 van 2013 en amendement 15 van 2013.
Amendement 15 van 2013 wordt aangenomen met 17 stemmen vóór
(PvdA VL LGV SP CU) en 15 stemmen tegen VVD D66V CDA GL BD).
6
Verklaring van geen bedenkingen Alexander Bellstraat 2 te IJmuiden
Voor het wijzigen van het gebruik voor bedrijfsdoeleinden naar
woondoeleinden van de eerste verdieping en deels begane grond (één
appartement met garage/berging) van het pand gelegen aan de Alexander
Bellstraat 2 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-Noord krachtens
het bepaalde in artikel 2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo.

7
Verklaring van geen bedenkingen St. Eustatiusstraat 10A te
Santpoort-Noord
Voor de wijziging van het gebruik voor bedrijfsdoeleinden naar
woondoeleinden (één appartement) van de eerste verdieping van het pand
aan de St. Eustatiusstraat 10A 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 Santpoort-Noord

8
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK)
Het college toestemming te geven de gemeenschappelijk regeling VRK te
wijzigen volgens het voorstel tot wijziging.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit
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9
Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling
ReinUnie
• In te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie.
• In te stemmen met de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke
Regeling ReinUnie

Agendapunt
Onderwerp

10
Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een
Metropolitaan Landschap

Besluit

De Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem vast te stellen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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Rapportage Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen
1. de drie gemeentelijke begraafplaatsen, te weten begraafplaats De
Biezen, de Westerbegraafplaats en begraafplaats Duinhof in
eigendom, beheer en onderhoud te houden van de gemeente
2. de tarieven voor de begraafplaatsen op termijn kostendekkend te
laten zijn, te realiseren via de jaarlijks door de raad vast te stellen
verordening Lijkbezorgingsrechten
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen uit de rapportage
“Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen” uit te werken en
waar nodig met voorstellen te komen

12
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied
1. De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied zodanig te wijzigen dat de vermelde onderdelen
van de regeling als volgt komen te luiden dan wel als volgt dienen te
worden gelezen:
- Artikel 1, eerste lid onder h: de minister: minister van Infrastructuur en
Milieu;
- Artikel 1, eerste lid onder n: het havenbedrijf: Havenbedrijf Amsterdam
N.V.;
- Artikel 1, eerste lid onder p: de havenmeester van Havenbedrijf
Amsterdam N.V. in zijn hoedanigheid van onbezoldigd directeur van het
openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;
- Artikel 3, eerste lid onder j: de IJ-geul;
- Artikel 6, vijfde lid: het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband benoemt de havenmeester van Havenbedrijf
Amsterdam N.V. tot onbezoldigd directeur van het Centraal Nautisch
Beheer Noordzeekanaalgebied. Het algemeen bestuur gaat over tot
benoeming na overleg met de minister, gehoord het beleidsorgaan;
- Artikel 8, tweede lid: De leden van het algemeen bestuur worden door
de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitters
inbegrepen, en uit de wethouders aangewezen;
- In artikel 13, eerste lid: Hoogovens Groep BV dient te worden gelezen
als Tata Steel IJmuiden B.V.;
- Artikel 23, achtste lid: Het dagelijks bestuur zendt de begroting met alle
daarbij behorende stukken binnen twee weken na vaststelling, doch in
ieder geval voor 15 juli, aan Gedeputeerde Staten;
- Artikel 24, zesde lid: Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde
rekening en alle daarbij behorende stukken voor 15 juli aan
Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde
rekening met alle daarbij behorende stukken eveneens aan de raden
van de deelnemende gemeenten en aan de minister.

2.Te bepalen dat het besluit in werking treedt op de eerste dag van de
maand, volgend op de maand waarin de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten van het wijzigingsbesluit is ontvangen, en het besluit inclusief het
besluit tot goedkeuring in de Staatscourant is gepubliceerd, dan wel op
het moment dat Havenbedrijf NV is opgericht en als zodanig haar
werkzaamheden start indien dat moment op een later tijdstip is gelegen.
3.Toestemming te geven aan het college voor het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied zoals onder punt 1 genoemd.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

13
Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)
Het evaluatierapport van het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) vast
te stellen

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
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14
Bestemmingsplan Havengebied
1. De nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Havengebied IJmuiden vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden met
identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP0500HAVENGEBIED1.O001
gewijzigd vast te stellen, conform de nota behandeling van
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Havengebied IJmuiden en met
inachtneming van amendement 21 van 2013.
- Amendement 21 van 2013 wordt raadsbreed aangenomen.
- Tegen het raadsvoorstel stemt de SP
- Motie 31 van 2013 aangenomen met 28 stemmen vóór en 3 stemmen
tegen (GL en CU).

15
Bestemmingsplan IJmuiden-West
1. de nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "IJmuiden
West" vast te stellen;
2. het bestemmingsplan "IJmuiden West” met identificatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0800IJMUIDENWES1-R001 gewijzigd vast te stellen,
conform de nota behandeling van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
"IJmuiden West" met inachtneming van amendement 20 van 2013.
- Amendement 20 van 2013 wordt aangenomen met 20 stemmen vóór
(VVD D66V VL LGV CU BD) en 11 tegen (PvdA CDA SP GL).
- Amendement 22 van 2013 wordt verworpen met 20 stemmen tegen
(VVD PvdA D66V CDA SP GL) en 11 stemmen vóór (VL LGV CU BD).

16
Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
1.
Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2013;
2.
In te stemmen met de wijziging van de begroting 2013 met de
bedragen zoals opgenomen in de gecorrigeerde bijlage 1 Verloop
begrotingsaldo per programma;

3.

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Opmerkingen

In te stemmen met het vrijvallen van € 50.000 uit de reserve
Monumenten en het opheffen van deze reserve;
4.
In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Herstructurering
Middenhavengebied van € 1.500.000;
5.
In te stemmen met een investering van € 65.000 voor de
audiovoorziening in de raadszaal.
De SP stemt tegen de punten 4 en 5 van het raadsbesluit.

17
Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Leck en de Bergen
1. Het bestemmingsplan De Leck en De Bergen, vastgesteld op 9 juli 2012
(NL.IMRO.0453.BP1600LECKBERGEN1-R001), opnieuw vast te stellen
onder nummer NL.IMRO.0453.BP1600LECKBERGEN1-R002 met
daarbij de wijzigingen:
- dat aan artikel 16.1 een lid wordt toegevoegd waarin wordt bepaald dat
de mestopslag maximaal 200m² mag bedragen en dat de totale
oppervlakte bedrijfsbebouwing maximaal 2.400m² wordt;
- dat het begrip ‘bedrijfsbebouwing’ wordt gedefinieerd in de
begripsbepalingen;
- dat artikel 16.1 zo wordt gewijzigd dat de afstand tussen het
emissiepunt van de rundveestal en de paardenhouderij tot woningen
buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter bedraagt en binnen de
bebouwde kom minimaal 100 meter;
- dat de toegestane bouwhoogte in artikel 3.2.2 aanhef en onder e wordt
verhoogd tot 2 meter;
- dat de toegestane bouwhoogte in artikel 4.2.2 aanhef en onder e wordt
verhoogd tot 2 meter;
- dat op de verbeelding de westelijke strook van het noordelijk deel van
het perceel Velsen, Sectie F nummer 8778 de bestemming bedrijf
‘specifieke vorm van bedrijf – 1’ krijgt;
2. De “Nadere toelichting hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De
Leck en De Bergen” toe te zenden aan de Raad van State..
De LGV stemt tegen het raadsbesluit.

De vergadering wordt om 21.21 uur gesloten.
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