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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 november 2015, nr. 627358-

703308, tot wijziging van het toepassingsbereik van de coördinatieregeling voor het project 

Zeetoegang IJmond. 

  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

 

Gelet op besluitpunt 6B van het vaststellingsbesluit PIP Zeetoegang IJmond van 22 september 

2014; 

 

Besluiten: 

 

De opsomming van wet- en regelgeving waarop de coördinatieregeling voor de uitvoering van 

het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van toepassing is, als volgt te wijzigen: 

 

1) Aan de “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” toevoegen: (NB: voor zover 

betrekking hebbend op vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die zijn vereist 

ingevolge artikel 2.2, lid 2, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke 

verordening van de gemeente Velsen: uitsluitend de in deze opsomming genoemde 

artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 (6e 

wijziging)). 

2) Toevoegen: Woningwet 

3) Toevoegen:  Flora- en Faunawet (NB: uitsluitend indien de aanvraag dateert van na het 

besluit van GS tot toevoeging van de Flora- en faunawet aan de coördinatieregeling) 

4) Toevoegen: Wet natuurbescherming 

5) Toevoegen: Telecommunicatiewet 

6) “Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen” vervangen door: Algemene 

plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 (6e wijziging):  

-Artikel 2:5 (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke 

functie ervan)  

-Artikel 2:6 ((omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen 

van een weg)  

-Artikel 2:7 (maken, veranderen van een uitweg) 

-Artikel 4:4 (overige geluidhinder) 

-Artikel 4:5 ((geluid)hinder in de openlucht) 

-Artikel 4:8 ((geluid)hinder door vrachtauto’s) 

-Afdeling 3 van Hoofdstuk 4 (het bewaren van houtopstanden) 

7)  Toevoegen: Op bovengenoemde wetten gebaseerde lagere wet- en regelgeving, 

waaronder het Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit. 

 

 

 

 

 

Haarlem, 24 november 2015 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes, voorzitter.  

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.  

 

Toelichting 

 

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Zeetoegang 

IJmond van (22 september 2014) besloten op grond van artikel 3.33 lid 1 onder a en b Wro de 

coördinatieregeling toe te passen op vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig 

zijn ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond. Op grond van artikel 3.33 lid 3 Wro 

zijn GS bevoegd om deze besluiten, met uitzondering van de besluiten waarvoor het Rijk 

bevoegd gezag is, te nemen.  

 

De besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is, zijn opgesomd in besluitpunt 6A 

van het vaststellingsbesluit. In besluitpunt 6B hebben PS besloten dat GS bevoegd zijn om 

namens PS deze opsomming te wijzigen. Bij besluit van16 juni 2015, nr. 627538-627363, is de 

Natuurbeschermingswet 1998 reeds toegevoegd aan de lijst met te coördineren besluiten.  

 

Als gevolg van de wijzigingen van GS is de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1, 

onder a en b en artikel 3.33, lid 3, Wro thans van toepassing op vergunningen, ontheffingen en 

toestemmingen op grond van:    

 

-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (NB: voor zover betrekking hebbend op 

vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die zijn vereist ingevolge artikel 2.2, lid 2, van 

de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Velsen: 

uitsluitend de in deze opsomming genoemde artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Velsen 2009 (6e wijziging)); 

• Woningwet; 

• Waterwet; 

• Wet milieubeheer; 

• Monumentenwet; 

• Wet bodembescherming; 

• Ontgrondingenwet; 

• Scheepvaartverkeerswet; 

• Flora- en Faunawet (NB: uitsluitend indien de aanvraag dateert van na het besluit van GS 

tot toevoeging van de Flora- en faunawet aan de coördinatieregeling); 

• Natuurbeschermingswet 1998; 

• Wet natuurbescherming; 

• Telecommunicatiewet; 

• Provinciale milieuverordening; 

• Artikelen 2:5, 2:6, 2:7, 4:4, 4:5 en 4:8 en afdeling 3 van Hoofdstuk 4 van de Algemene 

plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 (6e wijziging); 
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• Op bovengenoemde wetten gebaseerde lagere wet- en regelgeving, waaronder het 

Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit. 

 

Alle voor het project Zeetoegang IJmond benodigde uitvoeringsbesluiten bij of krachtens de 

hiervoor opgesomde wet- en regelgeving worden door GS gecoördineerd en, met uitzondering 

van die waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, door GS genomen.  

 

 

Uitgegeven op 30 november 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

 


