
 

 

MEMO 

 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders 

Datum  : 12 januari 2022 

   COMMISSIE GRONDGEBIED 18 januari 2022 

 

 

 

Blekersveld vergunning sanering 

De Omgevingsdienst IJmond heeft besloten de saneringsbeschikking te verlenen. Er is 

beroep aangetekend tegen dit besluit. Er is tevens een verzoek tot voorlopige voorziening 

aangevraagd. Dit verzoek is behandeld bij de Raad van State en op 11 november 2021 

afgewezen. Hiermee is er groen licht voor de sanering. 

 

Blekersveld kapvergunning 

Er is een aantal bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om een kapvergunning te 

verlenen. Deze bezwaren zijn 28 september 2021 behandeld in de commissie bezwaar en 

beroep en ongegrond verklaard. Vervolgens is er beroep aangetekend en een verzoek tot 

voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechter heeft in deze zaak op 7 januari 

2022 uitspraak gedaan en het verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen. Tevens is 

direct in de bodemzaak besloten en is het beroep ongegrond verklaard. Hiermee is er ook 

groen licht voor de bomenkap. Met de aannemer wordt nu gekeken naar een startdatum 

voor uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Blekersveld aanbesteding sanering en woonrijp maken 

De aannemers zijn geselecteerd, respectievelijk GP Groot en Huybens. 

 

Blekersveld omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen 

Het ontwerp voor de bouw van 30 woningen is afgerond. De omgevingsvergunning is 22 

juli aangevraagd en in november 2021 verleend. Er is een bezwaar ingediend dat met 

bezwaargronden is aangevuld op 7 januari 2022. Het bezwaar zal worden behandeld in de 

Commissie Bezwaarschriften. Afhankelijk van de uitkomst en het verdere verloop van de 

procedure kunnen rond de zomer de woningen worden gebouwd. 

 

Blekersveld omgevingsvergunning bouw- en woonrijp maken 

Er is een zienswijze ingediend op de verleende vergunning. Deze zienswijze zal behandeld 

worden door het college waarna de vergunning wordt verleend.. 

 

Blekersveld watervergunning 

Er is een bezwaar ingediend op de verleende vergunning. Het waterschap behandelt dit 

bezwaar en de verdere procedure. 
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Blekersveld bestemmingsplan 

De gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van de tweede fase met 30 flexwoningen mogelijk, 

en voor de toekomst de permanente woningbouw. De ter inzage legging volgt na afronding 

van een laatste onderzoek. 
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