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Voorwoord 

 

 

Burgemeester T. Mans 

 

Voor u ligt de structuurvisie ‘Castricum op weg naar 2030’. Hierin schetsen wij de 
ontwikkelingen van nu en straks. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe vragen en 
behoeften in onze samenleving, waarop gemeente, inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen gezamenlijk een antwoord moeten geven. Met elkaar maken 
wij een samenleving waar alle inwoners zich thuis voelen en aan kunnen deelnemen.  
In onze gemeente zijn de omstandigheden daarvoor gunstig. Onze gemeente telt veel 
verenigingen; inwoners voelen zich nauw bij elkaar betrokken en zijn bereid zich voor elkaar 
in te zetten. Goed nabuurschap is voor veel inwoners vanzelfsprekend. Ook voor andere 
zaken, zoals behoud van natuur, weidevogels, een duurzame omgeving en goede 
zorgvoorzieningen, zetten inwoners zich vrijwillig in.  
 
Een vitale samenleving is gebaat bij een goede ruimtelijke samenhang tussen 
woonvoorzieningen, arbeidsplaatsen, transportfaciliteiten en ontspanningsmogelijkheden. In 
deze structuurvisie brengen wij de ontwikkelingen per beleidsveld en in samenhang met 
elkaar in beeld.   
 
Bijna tien jaar geleden begonnen we met de toekomstdiscussie onder de noemer Buiten 
Gewoon Castricum. Op drukbezochte bijeenkomsten discussieerden vele inwoners mee over 
de vraagstukken van de toekomst en de opgaven van nu. Dat leidde tot de strategische visie 
Buiten Gewoon Castricum, die in 2010 is geactualiseerd. Intussen staat de wereld niet stil en 
ook de Castricumse samenleving blijft in beweging. Daarom is het nodig om van tijd tot tijd 
stil te staan bij de keuzes die gemaakt zijn: passen ze nog bij de actuele situatie of onze 
verwachtingen van de toekomst? Daarom houden we iedere vier jaar de keuzes opnieuw 
tegen het licht. Niet om telkens een drastische ommezwaai te maken, wel om waar nodig bij 
te sturen als de tijd daarom vraagt.  
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Deze actualisatie valt samen met een nieuwe bestuurlijke periode. Het college, dat in mei 
2014 is gestart, heeft haar prioriteiten samengevat in de sleutelwoorden: sociaal, 
vooruitgang,  ontwikkeling en met elkaar. De vertaling daarvan vindt u terug in de visie, 
waarbij in de uitvoering steeds meer sprake is van overheidsparticipatie in plaats van 
burgerparticipatie. Dit betekent dat onze inzet steeds meer gericht is op het steunen en 
faciliteren van initiatieven van bewoners in plaats van bewoners betrekken bij de uitvoering 
van ons gemeentelijk beleid.   
 
Ook bij dit document hebben velen, inwoners en instellingen, de moeite genomen na te 
denken over de vraagstukken als wonen, werken, verkeer, duurzaamheid en recreatie en 
hun standpunten en zorgen met de gemeente te delen.  
Deze discussie houdt niet op als dit document officieel is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Wij blijven van onze kant graag in gesprek met Castricummers. Gelukkig hebben we hiervoor 
steeds meer communicatiekanalen ter beschikking en maken we daarvan als gemeente ook 
steeds actiever gebruik.  

Zo werken we met elkaar aan de toekomst van Castricum.  
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Inleiding 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De structuurvisie is voor de gemeente een belangrijk beleidsdocument. Een structuurvisie 
brengt namelijk alle beleidsterreinen bijeen waarop een gemeente actief is. De visie 
verankert en actualiseert beleid, dat eerder in beleidsdocumenten is vastgelegd. Daarmee 
geven wij een beeld van wie wij zijn en waar wij willen staan in 2030. Van oorsprong is de 
structuurvisie gericht op ruimtelijke ontwikkelingen. In deze visie hebben wij nadrukkelijk de 
maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen om een compleet beeld van onze koers te 
schetsen. Het opstellen van een structuurvisie is ook een verplichting, die voortvloeit uit de 
Wet ruimtelijke ordening en de structuurvisie biedt via de uitvoeringsparagraaf een 
onderbouwing voor de economische haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen.  
 
Inspraak 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn betrokken bij onze gemeente 
en hebben op verschillende momenten en manieren hun inbreng gegeven voor deze 
structuurvisie. Via digitale vragenlijsten, overleg en inloopbijeenkomsten hebben zij hun 
ideeën voor de toekomst ingebracht. Alle betrokken partijen hebben vervolgens in de periode 
van 7 juli tot 15 september kunnen reageren op het voorliggende ontwerp. Dit heeft geleid tot 
enkele aanpassingen in de tekst. De reacties en aanpassingen zijn opgenomen in de 
inspraaknota.  

Looptijd structuurvisie 
In deze geactualiseerde structuurvisie blijft de horizon gelijk aan de versie van 2010. De visie 
richt zich op Castricum in 2030 en beslaat daarmee een periode van 15 jaar.  
 

Leeswijzer 
Deze structuurvisie bevat zes hoofdstukken. Na het voorwoord, de inleiding en een korte 
samenvatting schetsen we in hoofdstuk 1 de voorgeschiedenis en voortgang van de 
structuurvisie in de afgelopen vier jaar. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de 
ontwikkelingen in de samenleving, die grote invloed hebben op de rol van de gemeente. 
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de kenmerken van de gemeente Castricum en haar 
omgeving. In hoofdstuk 4 beschrijven we de samenhang tussen de beleidsvelden van de 
gemeente. Alle beleidsvelden zijn samengebracht in drie speerpunten, die in de diverse 
paragrafen aan de orde komen. Hoofdstuk 5 beschrijft het toekomstbeeld dat vervolgens 
ontstaat. Tot slot gaan we in hoofdstuk 6 in op de uitvoerbaarheid van alle plannen. 
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Samenvatting 

De structuurvisie beschrijft hoe de gemeente de komende 15 jaar wil omgaan met 
bijvoorbeeld het buitengebied, het water binnen de gemeente, woningbouw, verkeer en 
andere voorzieningen in de vijf kernen. Het is een visie op de nabije toekomst, waarin 
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in onderlinge samenhang zijn beschreven.  
Daarmee schetsen we een beeld waar we in 2030 als gemeente willen staan.  

Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie, die in 2010 is vastgesteld. Vooruitlopend 
op deze actualisatie is in 2013 een tussenrapportage opgesteld. In deze tussenrapportage is 
ervoor gekozen om meer focus aan te brengen in ons beleid en de tien kerndoelen uit de 
structuurvisie 2010 terug te brengen naar drie speerpunten en twee beleidscriteria. De 
beleidscriteria hebben betrekking op alle speerpunten en zijn duurzaamheid en co-productie.  

Onderstaande tabel bevat de gekozen speerpunten, de doelen per speerpunt en de 
beleidscriteria.  

Speerpunt Omschrijving Doel in 2030 
 
 

1. 

Een open gevarieerd landschap 
– van het Alkmaardermeer tot 
aan de duinen en de zee – met 
het erfgoed, dat daarmee 
verbonden is; met kwaliteit in 
beheer, behoud en benutting. 

Het unieke landschap is behouden, maar er zijn 
wel ontwikkelingen toegestaan die de kwaliteit 
van het gebied ten goede kwamen. Daarbij is 
rekening gehouden met de belangen van 
diverse partijen, zoals agrariërs, natuurorgani-
saties en recreanten. Het versterken van de 
kwaliteit van het gebied is gecombineerd met 
het toegankelijk maken van het gebied, het 
zichtbaar maken van ons erfgoed en is water 
gebruikt om de kenmerken van het gebied te 
versterken. 

 
 
 

2. 

Een stabiel inwonertal met 
voorzieningen op maat; in 
‘stenen’ en activiteiten, 
toegespitst op de werkelijke 
behoefte aan welzijns-, 
onderwijs- en culturele 
voorzieningen van onze inwoners 
en wonen voor onze starters en 
ouderen. 
 

Het aantal inwoners is in 2030 ongeveer 
35.000. De bevolking bestaat uit inwoners in 
verschillende leeftijdscategorieën. Het aanbod 
aan woningen en voorzieningen is hierop 
optimaal afgestemd. Bij voorzieningen gaat het 
dan bijvoorbeeld om detailhandel, 
bedrijventerrein, verkeer en vervoer, sport, 
onderwijs, cultuur en de bijbehorende 
accommodatie. Accommodaties zijn flexibel 
inzetbaar en multifunctioneel. Bij de uitvoering 
van onze taken op het gebied van zorg, welzijn 
en arbeidsparticipatie werken we samen met 
alle betrokken partijen, is een coherent aanbod 
gecreëerd, dat voorziet in de behoefte en 
aansluit bij de eigen kracht van onze inwoners.    

 
 

3. 

Recreatie en Toerisme 
bevorderen als belangrijke pijler 
van de lokale economie.  
 

We zijn uitgegroeid tot een bloeiende 
toeristische gemeente, die in en buiten het 
hoogseizoen een aantrekkelijk aanbod heeft 
voor bezoekers. Onze bestaande kwaliteiten, 
waaronder de cultuurhistorische en natuurlijke 
waarden, zijn beter zichtbaar en daarmee is de 
belevingswaarde vergroot. Alle ontwikkelingen 
sluiten aan bij de identiteit van ons gebied en 
onze inwoners. 

 

Beleidscriteria: Duurzaamheid en Co-productie 
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De recessie en de daarmee samenhangende maatregelen van het Rijk hebben gevolgen op 
velerlei terreinen, waaronder wonen, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid en 
natuur. De relatie tussen overheid en inwoners verandert; een groter beroep wordt gedaan 
op de zelfredzaamheid van inwoners. Ook andere ontwikkelingen spelen een belangrijke rol 
in onze samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het nieuwe werken, vergrijzing, 
individualisering, digitalisering en nieuwe leefstijlen van mensen. Al deze maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben we meegenomen in ons beleid dat is samengevat in de volgende drie 
speerpunten.  
 
Speerpunt 1. Een open en gevarieerd landschap met erfgoed 
We zijn trots op onze prachtige omgeving; het buitengebied. Het open en gevarieerde 
landschap, met bijzondere natuur- en weidevogelgebieden, zorgt ervoor dat inwoners en 
bezoekers zich prettig voelen in de gemeente Castricum. We willen deze omgeving 
beschermen, maar ons wel kunnen aanpassen aan nieuwe behoeften. Dit doen we door 
alleen ontwikkelingen toe te staan, die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied en natuurlijk 
passen binnen de gestelde kaders.  
Bij deze ontwikkelingen combineren we zo mogelijk de doelen op het gebied van natuur, 
water en recreatie. Belangrijk aspect bij waterbeheer is het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering. We nemen maatregelen om hevige regenval en langere perioden van 
droogte op te vangen. Daarnaast brengen we de kwaliteit van het binnenstedelijke 
oppervlaktewater van het huidige niveau ‘redelijk’ naar het niveau ‘goed’ en combineren we 
waterzuivering van rioolwater zo mogelijk met het winnen van energie.  
 

 
 
Speerpunt 2. Een stabiel inwonertal met voorzieningen op maat 
Inwoners van de gemeente Castricum waarderen hun leefomgeving in hoge mate. Zij 
hechten onder andere aan de groene omgeving binnen en buiten de dorpskernen; de vele 
sport- en onderwijsfaciliteiten; den de goede en veilige infrastructuur. Om goede 
voorzieningen te behouden streven wij naar een stabiel inwonertal van circa 35.000. 
Aangezien het gemiddelde aantal personen in een woning afneemt, moeten daarvoor nieuwe 
woningen worden gebouwd. We willen een kwalitatief, gedifferentieerd woningaanbod 
realiseren, zodat deze aansluit bij de vraag van verschillende leeftijdsgroepen. Zo’n 
woningaanbod draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw. We gaan uit van de bouw 
van circa 1.400 woningen in de periode 2006-2020, waarbij tenminste 25% van de 
nieuwbouw in de sociale categorie wordt gerealiseerd (verkoopprijs maximaal 225.000 euro 
of huur maximaal 699 euro per maand). De bestaande woningvoorraad biedt nog veel 
potentie om energiebesparing te realiseren en de uitstoot van broeikasgassen in de 
gemeente substiantieel te laten dalen.  
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Naast een gevarieerd woningaanbod willen we onze inwoners voorzieningen bieden, die 
nauw aansluiten bij hun behoefte. Het betreft voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, 
(arbeids)participatie, sport, onderwijs, detailhandel, bedrijventerreinen, verkeer en openbare 
ruimte. Op het gebied van zorg, welzijn en (arbeids-)participatie draagt het Rijk vanaf 2015 
taken over aan gemeenten. De gemeente hanteert de volgende uitgangspunten bij de 
uitvoering van deze taken: 

- de zelfredzaamheid van onze inwoners met zijn sociale netwerk; 
- een samenhangend aanbod dat aansluit bij de behoefte; 
- basiszorg dichtbij huis beschikbaar.  

 
Accommodaties spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van activiteiten op het gebied 
van sport, welzijn en onderwijs. We zien een verschuiving in de aard van de activiteiten en 
daarmee het soort accommodatie dat nodig is.  
We hanteren per categorie de volgende uitgangspunten: 

- Welzijn: waar mogelijk concentreren van voorzieningen; 
- Sport: multifunctionele en optimale gebruik bevorderen, zodat accommodaties 

toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle leeftijdsgroepen; 
- Onderwijs: meerdere scholen en/of voorzieningen samenbrengen, eventueel in 

combinatie met woningbouw.  
De focus bij accommodatiebeheer ligt de komende jaren meer op de kwaliteit en 
functionaliteit van de accommodaties dan op de kwantiteit. Dit kan tot het afstoten van 
accommodaties leiden.  
 
Een andere belangrijke voorziening voor onze inwoners vormen de winkels in onze 
dorpskernen. De winkelgebieden staan onder zware druk als gevolg van onder andere de 
economische recessie en de verkopen via internet. Om een optimaal aanbod in de kernen 
Akersloot, Castricum en Limmen te behouden is concentratie noodzakelijk. De invloed van 
de gemeente hierop is beperkt, maar daar waar mogelijk zullen wij dit faciliteren.  
 
Wij faciliteren eveneens de werkgelegenheid in onze gemeente, zowel het werken aan huis 
als op bedrijventerreinen. In de ruimtebehoefte van lokale ondernemers op de 
bedrijventerreinenen willen we in de eigen gemeente, in beginsel per kern, voorzien. Voor 
een een goed werk- en woonklimaat zijn daarnaast optimale verbindingen, goede 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en groenvoorzieningen van groot belang.  
 
Speerpunt 3. Recreatie en toerisme 
Naast onze inwoners zorgen ook bezoekers voor draagvlak voor onze voorzieningen. Om 
het draagvlak te versterken willen wij meer bezoekers aantrekken. Wij concentreren ons 
daarbij met name op de ontwikkeling van de toeristische plaatsen; het strand, het 
duingebied, het Alkmaardermeer en het stationsgebied.  
Bij alle ontwikkelingen is ons uitgangspunt: 

- behoud van cultuurhistorische waarden en natuurlijke omgeving en inrichting; 
- aansluiten bij de identiteit van de gemeente cq. Dorpskernen, waaronder gebruik 

van de Heerlykhyd en de leefstijlatlas; 
- bijdragen aan het verlengen van het toeristische seizoen.  

Om bezoekers langer aan onze gemeente te binden is verblijfsaccommodatie noodzakelijk. 
Wij hebben een groot aantal kampeerplaatsen beschikbaar, maar het aantal hotelbedden en 
recreatiewoningen is nog beperkt. Bovendien zal de behoefte van recreanten naar deze 
laatste twee vormen van verblijfsaccommodatie in de toekomst nog groeien.  
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Duurzaamheid en co-productie 

Duurzaamheid en co-productie lopen als rode raad door alle speerpunten heen. Wij kiezen 

er voor om een energieneutrale gemeente te worden. Lokaal is dit vertaald naar de 

aandachtsgebieden; duurzame energie en mobiliteit, woningbouw, utiliteit en bedrijven. Als 

gemeente kunnen wij ons beleid op deze en andere terreinen alleen realiseren in 

samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Daarbij is 

steeds meer sprake van overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.  
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Hoofdstuk 1 
Voorgeschiedenis en voortgang 
Structuurvisie 

1.1. Van Strategische visie naar Structuurvisie 

 

In 2005 heeft de gemeenteraad de Strategische visie Buiten Gewoon Castricum vastgesteld 
na een gemeentebrede discussie. Na vier jaar is de strategische visie geëvalueerd en is de 
hoofdkoers aangescherpt en aangevuld. Deze geactualiseerde koers is opgenomen in de 
Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 (BGC), die op 7 oktober 2010 is vastgesteld. 
De raad heeft bij het vaststellen van de Structuurvisie Buitengewoon Castricum in 2010 
besloten dat deze elke vier jaar geactualiseerd moet worden. 
 

In de Structuurvisie van 2010 waren tien kerndoelen geformuleerd. Deze kerndoelen gaven 
weer welke doelen wij op deze beleidsterreinen in de kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen en De Woude wilden bereiken.  

De tien kerndoelen:  
1. 
Identiteit versterken 

2. 
Realistische 
bevolkingsontwikkeling 
en ruimte voor 
doelgroepen 

3. 
Open houden van 
en duurzaam 
beheer 
buitengebied 

4. 
Routes langzaam 
verkeer 
ontwikkelen en 
verminderen 
verkeersoverlast 

5. 
Werkgelegenheid 

Diversiteit landschap 
en kernen 
beschermen en met 
kwaliteit ontwikkelen 
en bevorderen van 
burgerparticipatie  

Inwonertal stabiel 
houden; jongeren en 
ouderen huisvesten; 
doorstroming bevorderen 
 

Gevarieerd 
landschap houden; 
nieuwe functies 
moeten kwaliteit 
versterken 
 

Fiets-, wandel- en 
waterroutes 
ontwikkelen; 
fietsroutes tussen 
kernen, aansluiting 
A9; knelpunt spoor  

Bestaande 
werkgelegenheid 
behouden; uitbreiding 
werkgelegenheid 
faciliteren  
 

6.  
Instandhouden 
winkelvoorzieningen 

7.  
Herformuleren 
voorzieningen 

8.  
Duurzame 
omgeving 
realiseren  

9.  
Water als kwaliteit 
benutten 

10. 
Duurzame en 
flexibele 
ontwikkelstrategie 

Winkelvoorzieningen 
compacter ook per 
kern; meerdere 
functies  

Voorzieningen (welzijn, 
zorg, wonen en cultuur) 
laten aansluiten op 
behoeften en mogelijk-
heden per kern  

Energieneutraal met 
goede balans 
economie - milieu  
 

Water meer 
zichtbaar en breder 
bruikbaar  
 

Flexibele 
stapsgewijze 
ontwikkeling; waar 
nodig bijgesteld  

 

1.2. Tussenrapportage 2013 

 

Vooruitlopend op de actualisatie van de structuurvisie is in 2012/2013 een tussenrapportage1  
opgesteld over de uitvoering van de visie in de periode 2010-2013. Hieruit blijkt dat veel 
stappen zijn gezet om de realisatie van de kerndoelen dichterbij te brengen. De volgende 
tabel bevat een samenvatting van de uitvoering, aangevuld met enkele projecten die in 2014 
zijn gerealiseerd.   
 
  

                                                           
1 Zie voor een uitgebreide toelichting de Tussenrapportage Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 

2030 uit februari 2013.  



 

13 
 

Kerndoel  Wat hebben we in 2010-2014 gerealiseerd 

1. 
Identiteit  
versterken 
 

- Erfgoed wordt ingezet ter versterking van de identiteit van de gemeente. 
Behoud en gebruik van erfgoed zijn vastgelegd in de nota Archeologie. 
Ook zijn diverse terreinen met cultuurhistorische waarden aangewezen 
als gemeentelijk monument. De startnotitie erfgoed is vastgesteld en 
vormt de basis voor nieuw erfgoedbeleid.  

- Het citymarketingplan, met de keuze voor de gemeente als ‘Heerlykhyd’, 
wordt verder uitgevoerd.  

- De cultuurhistorie in de gemeente is zichtbaar en beleefbaar gemaakt 
via informatieborden en een fietsroute. 

- Met de komst van een archeologisch informatiecentrum wordt de 
geschiedenis van het gebied in beeld gebracht.  

- Burgerparticipatie is verder vormgegeven in de werkprocessen.  

2. 
Realistische bevol- 
kingsontwikkeling 
en ruimte voor 
doelgroepen 

In de jaren 2010 tot en met 2013 zijn 229 nieuwe woningen gerealiseerd, 
waarvan 73% in de categorie sociale woningbouw. Daarbij waren 
specifieke nieuwbouwprojecten voor jongeren en senioren. Doel daarvan is 
om enerzijds jongeren te binden aan de gemeente en anderzijds de 
doorstroming op gang te brengen.  
 

3. 
Open houden van 
en duurzaam be-
heer buitengebied 
 

- De kadernota Buitengebied is vertaald in een beeldkwaliteitsplan en 
een bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat in het buitengebied wel 
ontwikkeld kan worden, maar met behoud van de kwaliteiten van het 
gebied. 

- Een vereveningsregeling die bij ‘rode’ ontwikkelingen compenserende 
‘groene’ maatregelen noodzakelijk maakt, is vastgesteld.  

- Voor inwoners en bezoekers zijn kano-, wandel- en fietsroutes 
gemaakt, zoals de fietsverbinding tussen Castricum en Akersloot of 
opgeknapt zoals de Korendijk. De toegankelijkheid en beleefbaarheid 
van het buitengebied zijn daardoor verbeterd. De wandel- en 
fietsroutes zijn opgenomen in zes routeboekjes onder de noemer 
Heerlykhyd. 

4. 
Nieuwe routes 
langzaam verkeer  
en minder 
verkeersoverlast 

Een groot deel van de projecten in het Vervoersplan (IVVP) 2011-2014 is 
uitgevoerd, waaronder: 
- Dorpsstraat Castricum 
- Fietsverbinding Akersloot-Castricum 
- Voetgangersverbinding Limmen-Castricum 
- Inrichting (duurzaam veilig) Verzetsheldenbuurt 
- Vrachtverkeerverbod centrumgebied Castricum en Bakkum 
- Extra fietsparkeercapaciteit bij het station,  
- Toegankelijker maken bushaltes,  
- Realiseren schoolzones basisonderwijs.  
Een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2014-2018 is opgesteld.  
De volgende projecten hieruit zijn uitgevoerd: 
- herinrichting Heereweg Bakkum, 
- aanleg rotonde Hotel Akersloot (verbetering kruising Geesterweg-

Sluisweg). 

5. 
Werkgelegenheid 

De gemeente heeft geïnvesteerd in de sector Recreatie & Toerisme, 
bijvoorbeeld door bewegwijzering, subsidies voor evenementen, uitzetten 
wandelroutes opstellen marketingstrategie en markering van de entrees. 
We beschouwen deze sector als een belangrijke pijler voor de lokale 
economie. Ook ondernemers zelf hebben geïnvesteerd: het aantal 
hotelbedden is gegroeid en ook zijn enkele hooiberghutten gerealiseerd. 
Ondanks de recessie is de werkgelegenheid in deze sector de afgelopen 
periode iets gegroeid.  
Naast een financiële investering gaat het bij dit kerndoel bijvoorbeeld ook 
om de vaststelling van het bestemmingsplan strand,  het opstellen van een 
structuurvisie Bedrijventerreinen en het aanstellen van jobhunters. In het 
bestemmingsplan strand zijn de mogelijkheden voor recreatie verruimd, 
waaronder de mogelijkheid om te slapen op het strand.   
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6. 
Instandhouden 
winkelvoorzieningen 

- In 2010 is het nieuwe winkelhart voor het dorpscentrum, het 
Bakkerspleintje opgeleverd.  

- Rekening houdend met de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen worden de mogelijkheden voor revitalisatie van 
Geesterduin nader uitgewerkt. 

- In 2012 is de notitie detailhandel opgesteld. Hierin zijn de 
uitgangspunten voor versterking van de winkelstructuur opgenomen.  

- Begin 2013 is de openstelling van winkels op zon- en feestdagen,  via 
aanpassing van de verordening, mogelijk gemaakt.  

 

7. 
Herformuleren 
voorzieningen 

Op dit terrein is veel nieuw beleid geformuleerd. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de volgende notities:  
- Mantelzorgwonen,  
- Regionale woonvisie,  
- Accommodatiebeleid,  
- Wmo-beleid 
- Cultuurnota 
- Sportnota.  
De notities hebben met elkaar gemeen dat ze in beeld brengen wat er is, 
hoe het gebruik kan worden verbeterd en wat nog wordt gemist.  

8. 
Duurzame omgeving 
realiseren 

- De structuur voor lokale samenwerking en regionale samenwerking is 
verbeterd.  

- Gewerkt wordt aan de uitvoering van het milieuwerkprogramma, het 
uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid en het beleid 
standaardeisen duurzaam omgeven. Dit alles met het doel om een 
energieneutrale gemeente te worden.  

9. 
Water als kwaliteit 
benutten 

- Het regionaal waterplan is vastgesteld. 
- De waterberging van 3,4 hectare in de Kleine Polder is gerealiseerd.  
- Langs de Schulpvaart is op twee locaties extra waterberging 

gerealiseerd (wateropgave Hoogheemraadschap), gecombineerd met 
natuur en recreatie. Langs de Schulpvaart is namelijk een schelpenpad 
aangelegd, dat in de toekomst uitgebreid kan worden langs de 
Schulpvaart richting Limmen/Akersloot.  

- De grondwateroverlast in de gemeente is grotendeels opgelost door de 
aanleg van drainage. Ook is waar mogelijk extra ruimte voor water 
gemaakt door de aanleg van nieuwe waterpartijen of door deze te 
verbreden in combinatie met de aanleg van natuurlijke oevers.  

- Nieuw rioleringsbeleid is vastgesteld.  
- Het beleid watercompensatie wordt herzien in verband met een 

toename van het verhard oppervlak.  
- In 2013 is het Oer-IJ estuarium ingericht voor natuur en waterberging.  
- Project Schoonwatervallei is in uitvoering.  

10. 
Duurzame en 
flexibele 
ontwikkelstrategie 

In 2013 is de Tussenrapportage op de structuurvisie verschenen, 
vooruitlopend op de actualisatie in 2014. De structuurvisie wordt zo 
regelmatig bijgesteld en aangepast aan de ontwikkelingen.  

 

1.3. Van tien kerndoelen naar drie speerpunten 

Uit de Tussenrapportage blijkt dat op alle beleidsthema’s vooruitgang is geboekt. Veel 
inwoners, organisaties en ondernemers hebben hieraan bijgedragen.  
Tegelijkertijd geeft de veelheid van beleidsthema’s nog niet voldoende richting aan het 
beleid. Daarom is in de Tussenrapportage voorgesteld om de tien kerndoelen terug te 
brengen naar drie speerpunten en twee beleidscriteria. Daarmee kunnen we de essentie en 
verwevenheid van de diverse beleidsthema’s beter voor het voetlicht brengen. Bovendien 
hebben we dan met elkaar, gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers, beter voor 
ogen wat we willen bereiken. Ook helpt de focus op drie speerpunten bij het maken van 
heldere en financieel verantwoorde keuzes.  
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Het beeld ziet er dan als volgt uit: 
 

 Speerpunt 1. 
Een open gevarieerd 
landschap - van het 
Alkmaardermeer tot aan de 
duinen en de zee - met het 
erfgoed, dat daarmee 
verbonden is; met kwaliteit in 
beheer, behoud en benutting 
 
 
 
(Kerndoel 1, 3, 4, 9)   

Speerpunt 2.  
Een stabiel inwonertal met 
voorzieningen op maat; in 
‘stenen’ en activiteiten, 
toegespitst op de werkelijke 
behoefte aan welzijns-, 
onderwijs- en culturele 
voorzieningen van onze 
inwoners en wonen voor onze 
starters en ouderen 
 
(Kerndoel 2, 7) 

Speerpunt 3.  
Recreatie en toerisme 
bevorderen als belangrijke 
pijler van de lokale economie 
 
 
 
 
 
 
 
(Kerndoel 4, 5, 6, 9) 

Criterium A 
 
Duurzaamheid 
bevorderen 
 

 Identiteit versterken  

 Openhouden van en 
duurzaam beheer 
buitengebied 

 Water meer zichtbaar en 
breder bruikbaar 

 Diversiteit landschap en 
kernen beschermen en 
met kwaliteit ontwikkelen.  

 Gevarieerd landschap 
houden; nieuwe functies 
moeten het landschap 
versterken 

 Fiets-, wandel- en 
waterroutes ontwikkelen; 
fietsroutes tussen kernen.  

 Inwonertal gelijk houden; 
jongeren en ouderen 
huisvesten en doorstroming 
bevorderen 

 Voorzieningen en activiteiten, 
zoals winkels, 
sportfaciliteiten, 
ontmoetingsplaatsen laten 
aansluiten op behoeften en 
mogelijkheden per kern.  

 Identiteit versterken 

 Bevorderen 
werkgelegenheid 

 Diversiteit landschap en 
kernen beschermen en 
met kwaliteit ontwikkelen. 

 Gevarieerd landschap 
houden; nieuwe functies 
moeten het landschap 
versterken 

 Fiets-, wandel- en 
waterroutes ontwikkelen; 
fietsroutes tussen kernen  

 Water meer zichtbaar en 
breder bruikbaar.  

Criterium B  
 
Co-produceren 
met inwoners, 
organisaties 
en 
ondernemers 
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Hoofdstuk 2  
Gemeente anno nu 

Onze samenleving verandert in snel tempo. In dit hoofdstuk komen een aantal belangrijke 
ontwikkelingen aan bod die van invloed zijn op alle beleidsthema’s, maar ook op de 
organisatie:  

- de economische recessie  
- andere rol rijksoverheid – provincie – gemeenten - inwoners 
- de samenwerking in BUCH-verband 
- bezuiniging op gemeentelijke organisatie en uitvoering  
- veranderende samenleving.  
 
Economische recessie  
In de periode 2008-2013 is de Nederlandse economie gekrompen. Vanaf 2014 lijkt sprake 
van een voorzichtig herstel, dat zich naar verwachting in 2015 zal voortzetten.  
Als gevolg van deze recessie vinden in veel bedrijven reorganisaties plaats en groeit de 
werkloosheid. Verder zijn de inkomsten van het rijk afgenomen en de uitgaven gegroeid.  
 
Andere rol rijksoverheid – provincie – gemeenten - inwoners 
De overheid staat voor de opgave om bij te dragen aan het oplossen van complexe 
problemen met minder geld. De rijksoverheid draagt taken over, wil de regelgeving 
verminderen en de zelfredzaamheid van de inwoners, ondernemers en werknemers 
bevorderen. Gemeenten krijgen nieuwe taken, met name plaats op het gebied van welzijn 
(decentralisatie jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de nieuwe Wmo). Daarbij wordt een beroep 
gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners, bijvoorbeeld op het terrein van de zorg (langer 
zelfstandig wonen, bevorderen mantelzorg), de arbeidsmarkt (eenvoudiger 
ontslagprocedures, kortere WW-uitkering, participatiebanen en hogere pensioenleeftijd), 
scholing (van studiebeurs naar studielening) en de huizenmarkt (sociale woningbouw alleen 
voor de lagere inkomens, beperken aflossingsvrije hypotheek en aftrek hypotheekrente).  
De nieuwe rol van de overheid biedt ook kansen. De terugtrekkende overheid geeft ruimte 
aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers om nieuwe vormen van 
samenwerking aan te gaan, waarbij de inwoner steeds meer zelf bepaalt wat er gebeurt. 
Inwoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en dragen gezamenlijk bij aan de 
kwaliteit van de samenleving als geheel. De overheid kan inwoners daarbij ondersteunen, 
zodat mensen die willen bijdragen dat ook kunnen doen. Deze ondersteuning kan bestaan 
uit educatie, kennisdeling of een fysieke werkplek. Belangrijk is dat de ondersteuning 
aansluit bij de behoefte van de inwoners zelf en dat gebruik wordt gemaakt van de verdere 
digitalisering van de samenleving. Deze digitalisering zal in de toekomst eveneens grote 
invloed hebben op de wijze van uitvoering en onderlinge verhoudingen. Het uitgangspunt is 
om de creativiteit en innovatiekracht van inwoners beter te benutten.  

 
Samenwerking in BUCH-verband  
De rijksoverheid is voorstander van gemeenten met een grootte van minimaal 100.000 
inwoners. Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten van deze omvang beter in staat zijn om de 
taken, die het rijk naar gemeenten decentraliseert, uit te voeren en de bijbehorende 
financiële risico’s op te vangen. De colleges van de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo 
en Uitgeest (BUCH) onderschrijven de voordelen van een grotere organisatie en hebben 
daarom een verkenning uitgevoerd naar samenwerking op ambtelijk niveau. Hieruit blijkt dat 
het samenvoegen van de vier organisaties kan bijdragen aan het beperken van de kosten, 
de kwaliteit van de uitvoering en de kwetsbaarheid van de organisatie kan verminderen. In 
2014 wordt de bestaande samenwerking geïntensiveerd en onderzoeken de BUCH-
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gemeenten op welke wijze de ambtelijke samenwerking verder vormgegeven kan worden. 
Eind 2014 wordt het resultaat van dit onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
 

Bezuiniging op gemeentelijke organisatie en  uitvoering  
Mede uit financiële noodzaak zijn de afgelopen jaren wijzigingen in de gemeentelijke 
organisatie doorgevoerd. In oktober 2011 is de organisatiestructuur gewijzigd; een 
managementlaag is geschrapt en afdelingen zijn opnieuw ingericht.  
Uitgangspunt voor de organisatie is, dat de gemeente in 2016 een compacte organisatie wil 
zijn, die zich concentreert op de kern van het werk. Een gemeente die een deel van haar 
taken nog zelf uitvoert en een groot deel van haar taken heeft ondergebracht bij 
samenwerkingsverbanden, de centrumgemeente, instellingen, verzelfstandigde eenheden en 
marktpartijen. De gemeente regisseert daarbij alle informatiestromen en diensten zodanig 
dat de dienstverlening aan haar inwoners en bedrijven is gewaarborgd. De uitgangspunten 
en randvoorwaarden met betrekking tot het uitbesteden van taken zijn opgenomen in de 
Kadernota Samenwerking en Fusie.  
De gemeente staat nog voor een omvangrijke slag in verdere digitalisering. Via de 
gemeentewinkel worden steeds meer producten en diensten digitaal verkrijgbaar.  
Gemeentelijk beleid wordt regelmatig geactualiseerd om aan te blijven  sluiten bij nieuwe en 
voortgaande ontwikkelingen. Hierbij speelt de focus op de speerpunten en de samenhang in 
beleid een belangrijke rol. 

Andere ontwikkelingen in de Samenleving 
We zien onder andere de volgende ontwikkelingen in de samenleving; 

- Nieuwe werken; werk en vervoer 
- Vergrijzing 
- Individualisering 
- Digitalisering 
- Voorzieningen (geclusterd en in de wijk)  

Het is goed denkbaar dat de samenleving over een jaar of vijftien heel anders is ingericht. Zo 
kan de behoefte aan bedrijfsgebouwen en kantoren veranderen omdat meer mensen thuis of 
op andere plekken werken. De digitale ontwikkelingen maken dat steeds meer mogelijk. 
Bovendien maakt dienstverlening een steeds groter deel uit van onze economie. Het 
produceren van diensten kan op allerlei plekken plaatsvinden en is minder plaatsgebonden 
dan het maken van producten. De belevingseconomie, ontwikkelingen in de zorg en 
aandacht voor duurzaamheid zorgen bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijfsactiviteiten, waarbij we 
ook vaker investeren in elkaars (startende) ondernemingen nu banken stringent omgaan met 
het verstrekken van leningen.  

Komt er meer of minder verkeer door Castricum? Meer inwoners kan meer verkeer 
betekenen, het nieuwe werken en de vergrijzing zou voor minder verkeer kunnen zorgen. Te 
verwachten valt dat het verkeer van bezorgservices toeneemt. Maar of het thuisbezorgen 
sterk gaat doorzetten of dat de tendens meer richting plaatselijke afhaalcentra zal gaan, of 
allebei, is de vraag. Dat verkeersstromen veranderen, is aannemelijk. 

Voorzieningen, zoals winkels, bibliotheken en zwembaden staan onder druk. De tendens lijkt 
dat deze steeds meer fysiek geclusterd worden. Zoveel mogelijk voorzieningen worden 
daarbij met elkaar gecombineerd, bijvoorbeeld een bibliotheek in een school, kinderopvang 
bij een sportvereniging, of de basisschool gecombineerd met voor- en naschoolse opvang en 
de muziekschool. Anderzijds zijn er voorzieningen die meer naar de inwoners worden 
gebracht, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, die hun restaurant openstellen voor 
inwoners buiten het huis, diagnostische centra, en particuliere kleinschalige woon- en 
zorginitiatieven voor ouderen.   

De gemeente volgt deze ontwikkelingen en actualiseert haar beleid regelmatig, zodat zij 
hierop aangesloten blijft.   
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Hoofdstuk 3  
Gemeente Castricum en omgeving 

Zee, rivier en mensenhanden hebben in de loop van de geschiedenis gezorgd voor een zeer 
gevarieerd landschap in de gemeente Castricum. Er is een unieke afwisseling van 
strandwallen- en strandvlakten, binnenduinrand en veenweidegebied, geestdorpen, 
middeleeuwse dijkjes en vogelrijke polders. Castricum is een gemeente met een open 
ruimtelijke structuur en met een dorps karakter.  

Samen met de gemeenten Bergen, Heiloo en Uitgeest vormt de gemeente het groene 
gebied tussen de stedelijke centra van Alkmaar en Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en 
Velsen. Bestuurlijk maakt de gemeente Castricum geen deel uit van de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA), maar in de praktijk is er intensief verkeer tussen de gemeenten.  
Het open en groene karakter van de gemeente Castricum is aantrekkelijk voor recreatie voor 
bezoekers uit de MRA. Andersom bezoeken inwoners uit Castricum, met name Amsterdam 
voor werk, studie en ontspanning. De verwachting is dat in de toekomst de MRA tot de lijn 
Alkmaar-Hoorn zal lopen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aantrekkelijke vestigingsgemeente 
De gemeente Castricum, met haar vijf dorpkernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen 
en De Woude, is aantrekkelijk als vestigingsplaats voor mensen die elders werken mede 
door de goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur van de randstad (snelweg A9, met 
toekomstige nieuwe aantakking bij Limmen en Heiloo, en intercityspoorlijn Amsterdam-
Alkmaar). De gemeente is in de loop van de 20ste eeuw sterk gegroeid. Telde de gemeente in 
1950 nog 1.842 woningen, in 2010 was dit aantal gegroeid naar 14.652 woningen. Ondanks 
deze snelle groei is in alle kernen sprake van een hechte woongemeenschap; bewoners 
voelen zich verbonden met elkaar en met de kern. De gemeente biedt een rustige en veilige 
woonomgeving in het groen en in de nabijheid van strand, duinen en polders.  
Met nieuwbouw op het Duin en Bosch terrein, de Zandzoom en op diverse  
inbreidingslocaties wordt voor verschillende doelgroepen een divers aanbod aan 
woonomgevingen gecreëerd. Met dit gevarieerde woningaanbod trekt de gemeente 
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Castricum ook nieuwe inwoners aan. Inwoners van de gemeente Castricum hebben, in 
vergelijking met andere gemeenten in Noord-Holland, gemiddeld een hogere opleiding en 
een hoger inkomen.  
De woningbouwplannen van de gemeente sluiten aan bij de ambitie van de regio en de 
afspraken, die de regiogemeenten hebben gemaakt met de provincie. Een goede 
infrastructuur, een divers woningaanbod, het dorpse en eigen karakter van de kernen, en de 
variatie aan landschappen in buitengebied en duingebied verstevigen de positie van 
Castricum als woongemeente en worden bij nieuwe ontwikkelingen gewaarborgd. 
 
Poort naar de regio 
Het stationsgebied  van Castricum heeft ontwikkelingspotentie. Het kan een drievoudige 
poortfunctie vervullen: naar het dorp Castricum; naar de duinen en de zee; en naar het 
centrum van de metropool. Een directe treinverbinding zorgt ervoor dat Amsterdam dichtbij 
is. Het stationsgebied ligt ook direct aan het duingebied en ligt hemelsbreed nauwelijks vier 
kilometer van het strand. In het hoogseizoen is er een goede busverbinding tussen station en 
strand. Verder vormen aantrekkelijke fiets- en wandelroutes een goede verbinding. In het 
hoogseizoen is er bovendien een goede busverbinding. Naast zee en duinen is de gemeente 
Castricum ook bekend om haar landelijke buitengebied en het Alkmaardermeer. Er wordt 
gezwommen, gezeild, gefietst, gelopen, gekanoëd en nog veel meer. De gemeente biedt 
hiervoor de ruimte en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij vormen behoud van de 
kernwaarden, zoals het open houden van het landelijk gebied, een randvoorwaarde voor 
toekomstige projecten. Deze ambitie sluit aan bij de provinciale structuurvisie Noord-Holland 
2040.  
 
De regio 
De gemeente Castricum maakt deel uit van de regio Alkmaar. De regio bestaat tot 1 januari 
2015 nog uit acht gemeenten. Na die datum fuseren de gemeenten Graft-De Rijp en 
Schermer met de gemeente Alkmaar. Ook de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en 
Uitgeest verkennen de mogelijkheden voor nauwere samenwerking. De regio Alkmaar telt 
ruim 272.000 inwoners en 119.000 huishoudens. De regio varieert qua inwoners, woningen 
en woonmilieus en kent één centraal stedelijk gebied met twee dragers, Alkmaar en 
Heerhugowaard. Daar omheen liggen meer suburbane gemeenten en op iets grotere afstand 
kleine kernen in landelijk gebied. 
De gemeente neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 
regelingen in het gebied Noord-Holland Noord, waaronder het RAUM, de veiligheidsregio, de 
RUD en de GGD. Verder wordt in de regio intensief samengewerkt bij de uitvoering van de 
decentralisaties op het terrein van zorg, welzijn en arbeidsparticipatie.   
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Hoofdstuk 4  
Samenhang in Beleid 

In ons beleid focussen wij op drie speerpunten. Daarnaast onderscheiden we twee 
beleidscriteria. Dit zijn thema’s die van toepassing zijn op alle speerpunten. Het betreft 
duurzaamheid en co-productie. Aan deze twee criteria toetsen we al ons beleid.  
Hierna gaan we eerst kort in op de twee beleidscriteria en in de volgende paragrafen op de 
op de speerpunten.  
 

4.1   Beleidscriteria Duurzaamheid en co-productie 
 
Duurzaamheid 
Onze huidige activiteiten zijn van invloed op de kwaliteit van leven nu en in de toekomst. 
Sommige systemen functioneren vooral op regionale schaal, zoals wonen, werken en 
recreëren. Andere systemen, zoals voedstel en energie omspannen bijna de hele wereld.  
Er zijn grenzen aan de mogelijkheden om in huidige én toekomstige behoeften te voorzien. 
Op dit moment verbruiken we hulpbronnen sneller dan de aarde kan aanvullen. Door het 
maken van bewuste keuzes en afwegingen en duurzame ontwikkeling te bevorderen, 
kunnen wij voorzien in onze behoeften en rekening houden met de toekomst van onze 
kinderen.  
 
De gemeente Castricum onderschrijft het belang van een duurzame ontwikkeling en heeft er 
dan ook voor gekozen om een energieneutrale gemeente te worden. Daarmee dragen we 
actief bij aan de volgende doelstellingen van het Rijk: 

- 12% hernieuwbare energie in 2020 
- broeikasgas-emissiereductie;  
- verruiming van de decentrale duurzame energieopwekking;  
- energie besparen in de bebouwde omgeving;  
- bevorderen van elektrisch rijden;  
- verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden.  

 
In het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid is dit vertaald naar de aandachtsgebieden: 
duurzame energie en mobiliteit, woningbouw, utiliteit en bedrijven en de gemeentelijke 
organisatie. Voor onze eigen gebouwen nemen we energiebesparende maatregelen.  
Op het gebied van duurzame energie richten wij ons met name op zonnepanelen, duurzaam 
verbouwen en het oprichten van een regionaal stimuleringsfonds duurzame energie. Dit 
fonds is revolverend. Het houdt zichzelf, na een eerste bijdrage, in stand met de winsten uit 
duurzame energieprojecten. Met deze winsten kunnen volgende projecten worden gestart 
om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De regionale duurzaamheidsdoelstellingen 
staan beschreven in het Burgemeestersconvenant, die de regiogemeenten toegang biedt tot 
Europese fondsen op het gebied van duurzaamheid. Het convenant wordt vertaald in een 
actieplan.  
 
Bij de zonnepanelen gaat het om de groepsaankoop van panelen; het beschikbaar stellen 
van gemeentelijke daken; en het bedrijfsleven informeren over  mogelijke 
energiebesparende maatregelen in combinatie met zonnepanelen op het bedrijfspand.  
Verder willen we de duurzaamheid van onze woningvoorraad verbeteren. Bij nieuwbouw 
hanteren we daarom de standaardeisen duurzaam omgeven.  
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Een groot deel van de inwoners, instellingen en bedrijven is bereid om zich in te zetten voor 
en te investeren in een duurzame samenleving. De initiatieven van inwoners verenigd in 
CALorie en Transition Town vervullen hierin een voortrekkersrol. 

 

Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM) 
en inwoners (=Inw) in percentages 2 

 
 
 

  

  
 
 
Co-productie  
De gemeente werkt steeds nauwer samen met inwoners, ondernemers en instellingen bij het 
opstellen en uitvoeren van beleid. Daarmee verschuift de relatie steeds vaker van alleen 
informeren en raadplegen naar een volwaardige rol van betrokkenen. Gemeente en 
betrokkenen bepalen samen de agenda en zoeken samen naar oplossingen. De gemeente 
verbindt zich aan deze oplossingen in de besluitvorming. De rol van de participant is 
samenwerkingspartner. De betrokkenen zitten zelf aan tafel om over uitgangspunten, een 
plan of ontwerp mee te denken. Vaak al in een vroeg stadium om ook het proces mede vorm 
te geven. De samenwerking met inwoners komt in alle speerpunten terug.   

                                                           
2 Vragenlijst: de vragenlijst is ingevuld door 43 vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld en 264 inwoners. De volledige resultaten zijn terug te vinden in bijlage 1.  
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Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM)  
en inwoners (=Inw) in percentages 

 

  

 

4.2  Speerpunt 1 – Een open en gevarieerd landschap met erfgoed 
 

Wat is ons doel in 2030: 
 
Behoud van het unieke landschap, maar wel ontwikkelingen toestaan die de 
kwaliteit van het gebied ten goede komen. We houden daarbij rekening met de 
belangen van diverse partijen, zoals agrariërs, natuurorganisaties en recreanten. 
Bij het versterken van de kwaliteit van het gebied maken we het gebied 
toegankelijk, maken we ons erfgoed zichtbaar en gebruiken we water om de 
kenmerken van het gebied te versterken.  

 
Inleiding 
Het open en gevarieerde landschap, met bijzondere weidevogelgebieden, draagt bij aan het 
welbevinden van de inwoners en bezoekers. Daarmee vertegenwoordigt het landschap ook 
een economische waarde. De waardevolle omgeving vormt een belangrijke factor in het 
aantrekken en behouden van inwoners/ondernemers en het aantrekken van recreanten en 
toeristen. Dit draagt ook financieel bij aan het instandhouden van de diverse voorzieningen 
en het daarmee verder vergroten van de aantrekkingskracht. De uitdaging is het vinden van 
de goede balans tussen behoud van landschapskwaliteiten en het stimuleren van de 
economie.  

Buitengebied ontwikkelen met kwaliteit 
Kern van het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is behoud van het unieke landschap 
zonder het gebied op slot te zetten. Uitgangspunt is ‘ontwikkelen met kwaliteit’. 
Ontwikkelingen in het buitengebied zijn mogelijk als deze bijdragen aan de kwaliteit van het 
gebied. De gemeente Castricum wil enerzijds de ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied 
(open, groen en aantrekkelijk) behouden, maar wil anderzijds het buitengebied niet ‘op slot 
zetten’. Dit uitgangspunt heeft zijn doorwerking in het Bestemmingsplan Buitengebied 
(2013), dat ruimte biedt voor ontwikkelingen. Toch kunnen zich situaties voordoen, waar het 
bestemmingsplan niet of onvoldoende op is toegesneden. Het gaat dan om ontwikkelingen, 
die uit oogpunt van vitaliteit van het platteland en/of uit algemeen maatschappelijk oogpunt 
wenselijk worden geacht, maar die desondanks strijdig zijn met vigerende 
bestemmingsbepalingen. Voor dergelijke ontwikkelingen is een zogeheten 
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vereveningsinstrument in het leven geroepen (2013). Deze biedt de mogelijkheid een 
bijzondere ontwikkeling in beginsel toe te laten onder de voorwaarde, dat gelijktijdig als 
compensatie een ‘groene’ ontwikkeling plaats moet vinden. Het doel is dat de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied op gelijk niveau blijft of zelfs wordt verhoogd. De 
gemeenteraad gaat bij de verevening uit van een, in de omgevingskwaliteit te investeren, 
bedrag van circa 25% van de berekende meerwaarde van de beoogde ontwikkeling. 
Overigens is de verwachting dat slechts sporadisch een beroep op de vereveningsregeling 
zal worden gedaan.  
 
De mogelijkheden voor ontwikkeling van het buitengebied worden mede bepaald door het  
beleid van andere overheden. Vanuit het Rijk en de Provincie gelden de regels voor Natura 
2000 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tot 2013 was daarnaast de opgave om een 
Kust tot Kust verbindingszone tot stand te brengen. In 2013 is de realisatie van deze 
verbindingszone komen te vervallen. Op dit moment verwachten we niet dat Europees beleid 
(landbouw, natuur) zal leiden tot aanmerkelijke ruimtelijke effecten binnen de 
gemeentegrenzen. 
 
Belangrijke partners bij instandhouding en ontwikkeling van het buitengebied zijn agrarische 
bedrijven en terreinbeherende organisaties. Landbouw – in onze gemeente met name 
melkveehouderij en bollenteelt - is de belangrijkste drager van het landschap, ook in 
economische zin. Het gebruik door boerenbedrijven staat centraal en bepaalt mede het 
landschap. 
De landbouwsector krijgt ruimte voor agrarische ontwikkeling3, waarbij innovatie en 
verduurzaming van de bedrijfsvoering van groot belang zijn voor de toekomstbestendigheid 
van de bedrijven. Op plaatsen waar het landschap beperkingen oplegt aan de sector bestaan 
kansen voor verbreding. Ook buiten de agrarische bedrijfsvoering. 
 
Erfgoed 
Naast behoud van landschapskwaliteiten in relatie tot het stimuleren van de economie is 
behoud van erfgoed van belang. Bij ontwikkelingen in de gemeente, hanteren we de 
erfgoednota als uitgangspunt. Voor het buitengebied, maar bijvoorbeeld ook bij nieuwbouw 
in de bebouwde kom, is het vertellen van de verhaallijn ‘Ommestreken; maakbaar 
(woon)landschap’ het criterium voor het toestaan van ontwikkelingen. Ommestre(c)ken is 
een oud Nederlands woord voor omgeving, streek. Deze verhaallijn uit de Erfgoednota 
benadrukt het wonen in de verschillende buurten, met accentuering van de eigenheid van de 
kernen en landschappen. Het ontstaan van het landschap en de hiermee samenhangende 
identiteit van de dorpen staan centraal. 

Oer-IJ 
Het huidige landschap vertelt het verhaal van het ontstaan van West-Nederland. Tot het 
begin van onze jaartelling was het kustlandschap in onze regio een grillige rivierdelta, het 
Oer-IJ. Een zijtak van de Rijn; ongecultiveerd, met kwelders vol geulen en kreken waar de 
zee nog vrij spel had. Her Oer-IJ gebied bevond zich in de driehoek Alkmaar-Haarlem-
Zaanstad. Een breed samengestelde initiatiefgroep heeft het plan om het bijzondere gebied 
meer onder de aandacht te brengen. Een verder weg gelegen doel is het Oer-IJ-gebied de 
Unesco-status van Geopark te laten krijgen. 
Naast de cultuur- en natuurhistorische waarde is het recreatief gebruik heel belangrijk. Er 
wordt nagedacht over hoe die verschillende aspecten beter aan elkaar kunnen worden 
gekoppeld. Het initiatief sluit mooi aan bij Het Huis van Hilde, het archeologisch 
informatiecentrum met de permanente tentoonstelling. 
 
 

                                                           
3 De ontwikkeling moet passen binnen de Kadernota buitengebied inclusief het beeldkwaliteitsplan 

voor het buitengebied en binnen het bestemmingsplan Buitengebied.  
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Uitvoering watertaken 
Het waterbeheer krijgt geleidelijk een ander karakter. De gemeente heeft daarbij onder 
andere te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenval (vooral in 
de zomer) en langere perioden van droogte. Samen met het Hoogheemraadschap werken 
we aan oplossingen om wateroverlast en -tekort te voorkomen, onder andere door het 
schone regenwater zo lang mogelijk vast te houden en te bergen en door het regenwater 
direct in de grond te infiltreren. Daarnaast zal de gemeente geleidelijk het  hemelwaterriool 
uitbreiden. Dit zorgt voor een snelle afvoer van het regenwater naar de dichtstbijzijnde sloot 
of vijver. Een grotere capaciteit aan hemelwaterriool beperkt de kans op wateroverlast op 
straat bij hevige buien. Er zijn nog enkele laaggelegen en verharde gebieden in de 
woonkernen waar het regenwater zich verzamelt bij hoosbuien. Bij de inrichting van de 
openbare ruimte worden aanvullende maatregelen genomen om de overlast op deze plekken 
te beperken.   
De gemeente Castricum streeft naar schoon oppervlaktewater. Met behulp van diverse 
maatregelen brengen we de kwaliteit van het binnenstedelijke oppervlaktewater van het 
huidige niveau ‘redelijk’ naar ‘goed’. Als de kwaliteit van het binnenwater 'goed' is, dan is 
zwemmen in sloten en vaarten verantwoord. 
Verder voeren we het programma uit dat gekoppeld is aan het Regionale Waterplan Bergen, 
Castricum en Heiloo, 2012 – 2016. Als gevolg van de huidige financiële situatie is gekozen 
voor uitvoering op basisniveau (sober, doelmatig en vanuit wet- en regelgeving 
noodzakelijk). Dit heeft ook betrekking op het bestaande rioleringssysteem. Dat blijft langer 
in gebruik met toepassing van nieuwe (renovatie)technieken.  
 
Combineren van landbouw, water, natuur en recreatie 
De uitvoering van onze taken op het gebied van waterbeheer biedt kansen om tegelijkertijd 
bij te dragen aan de versterking van landbouw, natuur en recreatie. Een goed voorbeeld van 
een dergelijke onderlinge versterking kan zijn het project Schoonwatervallei. In 
samenwerking met diverse partijen wordt het groene gebied gelegen ten noorden van de 
Zeeweg, vanaf de duinen tot het Alkmaardermeer, als ‘klimaatbuffer’ ingericht.  
Schoon water uit de duinen wordt hierbij beter gebufferd en  benut voor natuur en recreatief 
gebruik. Het project heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren, schoon water vast te 
houden en daarmee watertekorten te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat water van 
minder goede kwaliteit in droge perioden wordt aangevoerd vanuit het Alkmaardermeer. 
Door nieuwe waterpartijen en natuurgebieden recreatief te ontsluiten zijn deze voor inwoners 
en bezoekers meer tastbaar en beleefbaar.  

Water en duurzaamheid 
Eén van de vier taken van het Hoogheemraadschap is het zuiveren van rioolwater. 
Gemeenten en Hoogheemraadschap werken met elkaar samen om waterzuivering te 
combineren met het winnen van energie (bijvoorbeeld biogas en biomassa) en grondstoffen 
oorbeeld fosfaat). Er moet nog een keuze gemaakt worden of dit centraal plaats zal vinden 
bij de rioolwaterzuiveringen en/of decentraal bij nieuwbouwwijken of bij renovatie van 
bestaande wooncomplexen.  
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Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM)  
en inwoners (=Inw) in percentages 
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- Met het uitvoeringsprogramma Buitengebied initiëren en faciliteren we 
projecten, die bijdragen aan de ontwikkeling van het buitengebied met 
kwaliteit.  

- Uitvoering van de vereveningsregeling voor het buitengebied. 
- De landbouwsector krijgt ruimte voor agrarische ontwikkeling. 
- Faciliteren van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe wandel-, 

fiets- en waterroutes. Beperking daarbij is de provinciale compensatie- 
verplichting, die bij aanleg van nieuwe verbindingen aan de orde is.  

- Uitvoering van het thema in de erfgoednota ‘Ommestreken; maakbaar 
(woon)landschap’. 

- Faciliteren van de initiatiefgroep Oer-IJ.  
- Projecten integraal benaderen, waarbij de aspecten water, natuur en 

recreatie zoveel mogelijk worden gecombineerd.  
- Voorkomen wateroverlast en –tekort door: uitvoeren van het project 

Schoonwatervallei, regenwater direct in de grond infiltreren, uitbreiden 
hemelwaterriool. 

- Schoon oppervlaktewater door: de doorstroming van het 
oppervlaktewater te bevorderen; de lozing uit riooloverstorten te 
beperken (uitbreiding hemelwaterriool); de resterende lozingen op 
natuurlijke wijze te zuiveren (helofytenfilter, oftewel rietkragen en aanleg 
van natuurvriendelijke oevers).  

- Uitvoering Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo.   
- Waterpartijen en natuurgebieden recreatief ontsluiten. 
- Waterzuivering combineren met winning van energie en grondstoffen.  
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4.3 Speerpunt 2 - Een stabiel inwonertal met voorzieningen op maat 
 

Wat is ons doel in 2030: 
Het aantal inwoners is in 2030 ongeveer 35.000. De bevolking bestaat uit 
inwoners in verschillende leeftijdsklassen. Het aanbod aan woningen en 
voorzieningen is hierop optimaal afgestemd. Bij voorzieningen gaat het dan 
bijvoorbeeld om detailhandel, bedrijventerrein, verkeer en vervoer, sport, 
onderwijs, cultuur en de bijbehorende accommodatie. Accommodaties zijn 
flexibel inzetbaar en multifunctioneel. Bij de uitvoering van onze taken op het 
gebied van zorg, welzijn en arbeidsparticipatie werken we samen met alle 
betrokken partijen, zorgen we voor een coherent aanbod dat voorziet in de 
behoefte, en aansluit bij de eigen kracht van onze inwoners.    

 
Inleiding 
De gemeente Castricum vergrijst. Dit heeft te maken met de bouw van grote aantallen 
woningen in de jaren zestig en zeventig. Veel mensen hebben zich toen in Castricum 
gevestigd.   
Voor een stabiel inwonertal zijn met name de huidige bevolkingopbouw, de beschikbaarheid 
van een divers aanbod aan woningen en de aantrekkelijkheid van de gemeente van belang. 
De aantrekkelijkheid wordt bepaald door diverse factoren bijvoorbeeld de diversiteit en 
kwaliteit van de voorzieningen, de bereikbaarheid, de mogelijkheden om te recreëren, de 
leefbaarheid en de sociale cohesie. Een stabiel inwonertal is op zijn beurt van belang om 
een stevig draagvlak voor voorzieningen te behouden.  

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het eerste deel van het speerpunt 2, namelijk een stabiel 
inwonertal en vervolgens op de voorzieningen op maat.  

4.3.1 Stabiel inwonertal 

Het aantal inwoners in de gemeente daalt trendmatig. Daarnaast is er een sterfteoverschot 
als gevolg van de vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid is eveneens sprake van een 
vertrekoverschot. Het gaat daarbij veelal om jonge huishoudens tot 35 jaar die zich in 
Amsterdam en omgeving vestigen. Het streven van de gemeente is om het inwonertal stabiel 
te houden op 35.000 inwoners en te komen tot een evenwichtige leeftijdsopbouw van de 
bevolking. Woningbouw voorkomt niet dat de gemeente vergrijst, maar beperkt de 
ontgroening. Nieuwbouw zorgt ervoor dat jongeren en jonge gezinnen in de gemeente 
kunnen blijven wonen of zich hier kunnen vestigen. Een stabiel inwonertal en een 
gevarieerde leeftijdsopbouw is noodzakelijk om de voorzieningen en daarmee de 
leefbaarheid op peil te houden. De provinciale prognose (2014) geeft aan dat als gevolg van 
de vergrijzing (sterfteoverschot) ruimte zal ontstaan op de woningmarkt in de gemeente 
Castricum. Vanwege de aantrekkelijkheid van het gebied zal die ruimte deels vanuit de regio 
en deels vanuit het zuiden van de provincie worden opgevuld. De verwachting is dat het 
huidige vertrekoverschot zal omslaan naar een vestigingsoverschot.   
 
Per 1 januari 2014 wonen in de gemeente in totaal 34.382 inwoners, die verdeeld zijn over 
de kernen: 

- Akersloot  met   4.858 inwoners (= 14 %)   
- Bakkum  met   2.844 inwoners (=   8 %) 
- Castricum  met 19.613 inwoners (= 57 %) 
- Limmen  met   6.797 inwoners (= 20 %) 
- De Woude  met      171 inwoners (=   1 %). 

 
In de gemeente wonen in totaal 14.653 huishoudens. Als gevolg van de huishoudens-
verdunning zal, ondanks de afname van het aantal inwoners, het aantal huishoudens nog 
groeien. In de periode 2010-2030 gaat het om een groei van bijna 1.200 huishoudens.  
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In 2020 telt de gemeente naar verwachting 15.200 huishoudens, globaal bestaan deze 
huishoudens dan voor 1/3 uit gezinnen, voor 1/3 uit alleenstaanden en voor 1/3 uit paren.  
 

Provinciale prognose van aantal en type huishoudens 
in de gemeente Castricum, periode 2010-20304 

 

Aantal 2010 2020 2030 2010-20 2020-30 

Bevolking  34.652 33.600 33.600 -1.050 0 

Huishoudens 14.622 15.200 15.800 580 600 

Jongeren (< 15 jr.)  6.084 4.500 4.750 -1.580 250 

Potentiële beroeps-
bevolking (15-65 jr.)5 

21.827 20.400 18.400 -1.430 -2.000 

Ouderen (>64 jr.) 6.741 8.700 10.500 1.960 1.800 

 
Wonen; kwaliteit en kwantiteit  
Het gemiddelde aantal personen in een woning neemt verder af. We noemen dit 
huishoudensverdunning. Als gevolg daarvan neemt het aantal inwoners in de gemeente af 
als we geen nieuwe woningen bouwen. We gaan uit van de bouw van circa 1.400 woningen 
in de periode 2006-2020 om het aantal inwoners gelijk te houden. We beschikken over een 
bouwprogramma dat in dit aantal woningen voorziet. Het bouwprogramma is gericht op 
woningbouw binnen de bestaande bebouwing van de woonkernen om de groene en 
landelijke omgeving tussen de woonkernen te behouden.  
Daadwerkelijke realisatie van de woningen hangt af van de mogelijkheden van de markt om 
de woningen op te nemen. Aansluitend bij de vraag is de afgelopen jaren met name voor 
starters gebouwd in de goedkopere prijscategorie. De markt lijkt nu in de hogere 
prijscategorieën iets aan te trekken gezien het succes van de bouwprojecten, Koningsduin 
en Duynkant. Uitgangspunt is dat tenminste 25% van de nieuwbouw in de sociale categorie 
wordt gerealiseerd. Dit zijn woningen met een verkoopprijs tot maximaal € 225.000 of 
huurwoningen met een maximale huur van € 699 (prijspeil 2014). Als bij bouwprojecten dit 
percentage van 25% sociale woningbouw niet wordt gerealiseerd dan kan dit door een 
bijdrage per niet gerealiseerde woning worden afgekocht. Het fonds, dat op deze wijze is 
gevormd, is in te zetten voor sociale woningbouw of startersleningen.  
 
Samen met andere partijen, zoals de woningcorporatie Kennemer Wonen, de gemeenten in 
de regio Alkmaar en de provincie, willen we voor onze huidige en toekomstige inwoners een 
kwalitatief gedifferentieerd woningaanbod realiseren, dat aansluit bij de vraag. Een 
gedifferentieerd woningaanbod biedt de mogelijkheid om een gewenste wooncarrière te 
maken binnen de gemeente (doorstroming) en draagt bij aan een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. Ter bevordering van een evenwichtige bevolkingsopbouw besteden we 
in ons programma wonen met name aandacht aan beschikbaarheid van woningen voor 
jongeren, starters en senioren. Daarbij is het voor senioren van belang dat de woning 
levensloopgeschikt is, zodat zij in hun woning kunnen blijven ook als ze zorg behoeven. We 
verwachten in de toekomst dat domotica bij het verlenen van zorg en het levensloopgeschikt 
maken van de woning een grote rol zal spelen. We verwachten ook dat door het scheiden 
van wonen en zorg, ook wel extramuralisering genoemd, ouderen meer behoefte zullen 
hebben aan kleinschalige woonvormen en zorgvoorzieningen in de wijk. Om deels in deze 
behoefte te kunnen voorzien faciliteren wij het mantelzorgwonen.    
 

                                                           
4 Voor meer informatie over bevolkingsontwikkeling in relatie tot wonen, zie ook de regionale 

woonvisie Alkmaar en de lokale woonvisie.  
5 In de praktijk zal de potentiële beroepsbevolking na correctie voor de nieuwe pensioengerechtigde 

leeftijd waarschijnlijk minder snel afnemen.  



 

28 
 

 
 
Duurzaamheid en groen 
Het rijk heeft de energie-eisen voor nieuwbouw verder aangescherpt. Daarnaast biedt de 
bestaande woningvoorraad nog veel potentie om energiebesparing te realiseren en de 
uitstoot van broeikasgassen in de gemeente substantieel te laten dalen. Daar waar mogelijk 
faciliteren en stimuleren wij het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. 
Verder hebben wij een regierol bij het nemen van maatregelen om de gevolgen van 
klimaatverandering ook in bebouwd gebied op te vangen. Klimaatadaptatiemaatregelen 
worden gecombineerd met lopende ruimtelijke investeringen. Het gaat dan om 
groenvoorzieningen, waterpartijen, rioolstelsels en wegprofielen om de temperatuurstijging 
en de grotere fluctuaties in neerslag op te vangen.  
 
De gemeente telt in 2014 circa 18.500 bomen, waarvan 200 bomen bescherming verdienen. 
Inwoners waarderen het groen dat in de gemeente aanwezig is. We streven ernaar om deze 
kwaliteit te behouden.  

Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM)  
en inwoners (=Inw) in percentages 
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4.3.2 Voorzieningen op maat 

We willen onze inwoners graag ‘voorzieningen op maat’ bieden. Voorzieningen is een breed 
begrip. Bij dit speerpunt verstaan we hieronder de volgende zaken: 

- de gemeentelijke taken op het gebied van zorg, welzijn en (arbeids-)participatie; 
- accommodaties voor welzijn, sport en onderwijs; 
- detailhandel en bedrijventerreinen; 
- verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. 

 
Bij de invulling van ‘voorzieningen op maat’ is de zelfredzaamheid van inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen het uitgangspunt.  
 
Zorg, welzijn en arbeidsparticipatie  

De meeste inwoners redden het prima zelf, ze lossen hun eigen problemen op, veelal met 
hulp van hun eigen sociale netwerwerken. Voor inwoners, die vastlopen en het zelfstandig 
niet redden, biedt de gemeente een vangnet op maat. De gemeente zet zich hiervoor in, 
samen met de maatschappelijke partners.  

Op dit moment zijn de taken van de gemeente op dit terrein;  
- uitzicht bieden op meedoen aan de samenleving en; 
- hulp en ondersteuning op maat bieden; 
- mensen naar werk leiden.  

 
Vanaf 2015 breiden de gemeentelijke taken op dit gebied uit. Het Rijk draagt dan nieuwe 
taken, verantwoordelijkheden en budgetten over aan gemeenten. De decentralisaties 
betreffen de overdracht van taken op het gebied van AWBZ-begeleiding en de nieuwe Wmo, 
de jeugdzorg (de Jeugdwet) en de taken op het gebied van toeleiding naar werk (de 
Participatiewet). Deze drie decentralisaties worden ook de 3 D’s genoemd.  
 
De verwachting is dat gemeenten als eerste overheid, dichtbij de inwoners, hulp en 
ondersteuning efficiënter kunnen organiseren. Met de invoering van de Wmo hebben 
gemeenten laten zien dat zij daartoe in staat zijn. Gemeenten hanteren daarbij het 
uitgangspunt van zelfredzaamheid. In de uitvoering van de Wmo is dit de kanteling 
genoemd. Een gekantelde manier van werken vraagt om een nieuwe benadering van 
inwoners. In elk gesprek, dat de gemeente voert staat daarom de regie over het eigen leven 
en de zelfredzaamheid voorop.  
 
Met behulp van deze gesprekken wordt in beeld gebracht wat een inwoner zelf kan 
organiseren en voor welke vorm van ondersteuning de inwoner een beroep doet op de 
gemeente. In samenwerking met andere gemeenten (verplicht), zorg- en 
welzijnsorganisaties, het maatschappelijk middenveld en de inwoners zorgt de gemeente 
voor een samenhangend aanbod, dat voorziet in de behoefte en aansluit bij de eigen kracht 
van inwoners. Hierbij zien we een verschuiving in de verhoudingen met maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. Een gemeente die taken moet afstoten laat meer ruimte 
voor lokale organisaties –profit of non-profit- om daarop in te spelen. Dit vraagt om 
ondernemerschap bij onze maatschappelijke partners. Zij moeten aanvoelen wat in de 
gemeenschap nodig is en daarop flexibel kunnen inspelen. Hierbij heeft de gemeente een rol 
op afstand. De gemeente houdt de regie op de maatschappelijke effecten van de inzet. Zij 
faciliteert en stimuleert het ontstaan van nieuwe verbindingen tussen inwoners en 
maatschappelijke partners ten behoeve van de behoeftevraag van inwoners. 
 
Uitgangspunt is dat de basiszorg, zoals huisarts, welzijnsvoorzieningen, buurt- en thuiszorg, 
dichtbij huis beschikbaar is. Professionals verrichten de zorgtaken, maar inwoners zorgen 
samen voor het sociale netwerk in de wijk. Sport- evenals culturele voorzieningen spelen 
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daarbij een belangrijke rol. Zij versterken de onderlinge samenhang en dragen bij aan de 
leefbaarheid in de kernen.  
Op het gebied van arbeidsparticipatie zetten wij ons als gemeente in voor de opleiding en 
ontwikkeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt om daarmee naar een 
volwaardige plaats in de samenleving toe te groeien.  

Accommodaties voor welzijn, sport en scholen  
Accommodaties spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats en bij het faciliteren van 
activiteiten. Met behulp van accommodaties wordt de sociale samenhang en de leefbaarheid 
in de kernen bevorderd. De overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente (3 D’s), een 
groeiend aantal senioren en een dalend aantal jongeren hebben gevolgen voor de 
maatschappelijke voorzieningen in de gemeente op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, 
sport en welzijn.  
Daarom hebben we een integrale visie op deze voorzieningen opgesteld. Uitgangspunten in 
de visie zijn:  

- we faciliteren activiteiten die wettelijk verplicht zijn;  
- we faciliteren activiteiten die bijdragen aan het realiseren van ons beleid en die de 

samenleving niet zelf realiseert; 
- we willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen;  
- optimaal gebruik van maatschappelijk vastgoed door meer samenhang in het gebruik 

te creeren. 
 
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat ook leegstand binnen het 
maatschappelijk vastgoed. Onder bepaalde omstandigheden zullen wij tot het afstoten van 
dit vastgoed overgaan. Het vinden van een nieuwe functie is daarbij altijd maatwerk.  
 
Welzijn 
Als gevolg van de genoemde uitgangspunten en de vergrijzing kiezen we op het gebied van 
welzijn voor het concentreren van de gezondheidsvoorzieningen. Naar het voorbeeld van het 
gezondheidscentrum in Limmen, is in Akersloot het idee opgevat om een soortgelijke 
voorziening te realiseren. Deze ontwikkeling kan een positieve uitstraling hebben op de 
gewenste centrumfunctie van deze accommodatie, waardoor verschillende functies elkaar 
kunnen versterken. Eind 2014 is gestart met de realisatie van Nieuw Geesterhage in 
Castricum. In deze accommodatie komen diverse cultureel/maatschappelijke voorzieningen 
samen onder een dak.  

Sport 
De mogelijkheden om op een laagdrempelige wijze sport te beoefenen vinden we van groot 
belang voor onze inwoners. De gemeente telt meer dan 85 sportverenigingen, die 32 
verschillende soorten sport vertegenwoordigen. We willen de hiervoor benodigde 
(sport)accommodaties toegankelijk en betaalbaar houden voor alle leeftijdsgroepen. Daartoe 
is het noodzakelijk om de optimale inzet en het multifunctionele gebruik van de 
accommodaties te bevorderen. De gemeente vervult hierin een actieve rol.  
 
Het huidige aantal (sport)accommodaties voldoet ruimschoots om ook in de toekomst de 
voornaamste sport- en maatschappelijke activiteiten te huisvesten. Als gevolg van de 
vergrijzing zal de aard van de activiteiten mogelijk van karakter veranderen. De focus voor 
het accommodatiebeheer ligt de komende jaren meer op de kwaliteit en functionaliteit van de 
accommodaties dan op de kwantiteit.  
 
Scholen 
Als gevolg van de demografische veranderingen daalt het aantal leerlingen in het primair 
onderwijs tot 2025 met bijna 30%. Daardoor zullen in de periode 2015-2025 drie 
basisscholen onder de opheffingsnorm vallen.  
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De gemeente heeft de plicht om voor adequate huisvesting te zorgen voor iedere leerling, 
die onderwijs volgt in de gemeente. Vanuit deze zorgplicht bestaat de ambitie om meerdere 
brede scholen/integrale kindcentra, al dan niet in nieuwbouw, te realiseren. Hierbij geldt dat 
de gemeente de randvoorwaarden creëert, maar dat de schoolbesturen moeten uitmaken 
welke kansen daadwerkelijk opgepakt worden.  
In een brede school6 worden meerdere scholen en/of voorzieningen samengebracht. 
Eventueel kunnen deze voorzieningen worden gecombineerd met woningbouw.  
Door de clustering van voorzieningen wordt het risico op leegstand beperkt. Daarnaast biedt 
de clustering kansen om: 

- passend onderwijs te faciliteren; 
- de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; 
- andere (onderwijsondersteunende) functies binnen de muren van school te brengen; 
- ouders en/of kinderen eerder de ondersteuning te bieden, die zij nodig hebben;  
- verschillende leerlingenpopulaties samen te brengen als stap naar meer integratie. 

 
Naast basisonderwijs beschikt de gemeente, in de woonkern Castricum, over drie scholen 
voor Voortgezet Onderwijs. De gemeente vervult op dit terrein een regionale rol.  
 
Detailhandel  
We willen voor onze inwoners een optimaal aanbod aan winkels realiseren. Het draagvlak 
voor detailhandel verschilt per woonkern, maar voor iedere woonkern geldt het belang om 
winkelvoorzieningen zoveel mogelijk te concentreren. Winkels die in elkaars nabijheid zijn 
gevestigd trekken meer consumenten. Dit is van groot belang nu de sector onder zware druk 
staat als gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals;  

- De economische recessie, waardoor de bestedingen van de consumenten 
substantieel zijn afgenomen; 

- De aankopen via internet, waardoor de bestedingen in fysieke winkels afneemt; 
- Het vergelijken van prijzen via internet, waardoor de prijzen in de winkels onder druk 

staan.  
 
In de woonkern Castricum is een concentratie te zien in het dorpscentrum van Castricum 
(rondom het Bakkerspleintje) en winkelcentrum Geesterduin. Beide winkelgebieden 
behoeven aanpassing om aantrekkelijk te blijven voor de consument. Realisatie hiervan is 
echter niet eenvoudig als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in de detailhandel. Om zo 
optimaal mogelijk te functioneren zullen de winkelgebieden zich moeten onderscheiden van 
elkaar, zodat zij niet met elkaar concurreren maar elkaar versterken. 
Om compacte en complete winkelgebieden te faciliteren hebben we in het bestemmingsplan 
voor Castricum Centrum ruimte gemaakt voor eenvoudige omzetting van de functie 
detailhandel naar een andere bedrijfsmatige functie. De ondernemers in de detailhandel 
staan voor de uitdaging om hun dienstverlening en aanbod aan de ontwikkelingen aan te 
passen.  
Wat de ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor de detailhandel op de langere termijn laat 
zich moeilijk voorspellen. Een combinatie van een fysieke winkel met de mogelijkheid om 
online te kopen of alleen de aankoop af te halen lijkt onontkoombaar. De fysieke winkel kan 
in de toekomst ook steeds vaker een kleine showroom zijn. Hierin worden enkele modellen 
fysiek getoond en zijn andere modellen online ter plekke te bestellen. De vestiging van 
detailhandel op bedrijventerreinen, met uitzondering van de volumineuze goederen, is 
ongewenst. Detailhandel op deze plek ondergraaft het aanbod in de dorpskernen.  
 
 
 

                                                           
6 Een brede school combineert onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, kinderdagverblijf, 

sport, welzijn of cultuur. Brede scholen zijn er niet alleen voor leerlingen maar ook voor ouders en 
buurtbewoners.  
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Bedrijventerreinen 
Bedrijfsmatige activiteiten binnen de gemeente zijn voor de lokale economische en sociale 
structuur van groot belang. Deze activiteiten zorgen voor directe en indirecte 
werkgelegenheid en voor levendigheid in de kernen. Bovendien dragen ondernemers via 
sponsoring bij aan een actief verenigingsleven.  
De gemeente stimuleert deze bedrijfsmatige activiteiten onder andere door het werken aan 
huis te faciliteren in de bestemmingsplannen. Daarnaast beschikt de gemeente over vijf 
bedrijventerreinen. Op deze terreinen kunnen bedrijven, die niet passen in een 
woonomgeving vanwege de omvang en/of de bedrijfsactiviteit, een plek vinden. Het beleid 
van de gemeente voor de bedrijventerreinen is opgenomen in de Structuurvisie 
Bedrijventerreinen (2011). Belangrijk uitgangspunt in de structuurvisie bedrijventerreinen is 
dat de gemeente de ruimtebehoefte van lokale ondernemers waar mogelijk wil faciliteren in 
de eigen gemeente en in beginsel per kern. Ontwikkelende partijen zullen zelf moeten 
investeren, bijvoorbeeld om uitbreiding van bedrijventerrein te realiseren.  
Tijdens de totstandkoming van de structuurvisie bedrijventerreinen in 2011 bleek dat de 
vraag naar bedrijfsruimte het beschikbare aanbod overtrof. Vraag en aanbod lijken als 
gevolg van de economische recessie nu beter op elkaar aan te sluiten. De vraag naar 
bedrijfsruimte is afgenomen en op de bestaande bedrijventerreinen is meer ruimte 
vrijgekomen. Dat er op dit moment voldoende aanbod aan bedrijventerrein is blijkt uit de 
beschikbaarheid van bedrijventerrein op Nieuwelaan-Oost (Limmen), op Boekelermeer Zuid 
(Heiloo) en Boekelermeer (Alkmaar). De gemeente lijkt op dit moment dan ook te beschikken 
over voldoende ruimte voor lokale bedrijven. Voor de regio Alkmaar als geheel is er een fors 
overaanbod aan bedrijventerrein. De uitbreidingsvraag heeft zich de afgelopen jaren minder 
snel ontwikkeld dan gedacht. Dit is het gevolg van de volgende ontwikkelingen: 

- Mensen en bedrijven verhuizen in toenemende mate naar stedelijke gebieden. 
- De groei van bedrijven betreft de laatste jaren vooral kleine bedrijven en ZZP’ers. 

Deze bedrijven hebben een ruimtebehoefte, die op bestaande bedrijventerreinen en 
andere bebouwing (zoals winkels of woningen) gefaciliteerd kan worden. 

- Toenemende vergrijzing, met als gevolg minder arbeidskrachten, minder 
ondernemers en een lagere consumptie.   

 
Samen met het Ontwikkelingsbedrijf en ondernemers versterken we de economische 
structuur in het gebied Noord-Holland Noord. De belangrijkste activiteit van het 
Ontwikkelingsbedrijf is het behoud van en het aantrekken van bedrijven naar dit gebied. Doel 
is de werkgelegenheid te behouden en de uitgaande pendel terug te dringen, zodat de druk 
op het wegennet en de CO2 uitstoot vermindert. Meer werkgelegenheid in de 
regiogemeenten bevordert de vitaliteit van de dorpskernen en verbreedt het draagvlak voor 
de voorzieningen. 
 
Verkeer en openbare ruimte 
Voor onze inwoners vormt een goede verkeersafhandeling één van de randvoorwaarden 
voor een prettige leefomgeving. We streven naar verbetering op de volgende punten: 

- Optimale verbindingen:  
Het betreft het in stand houden en ontwikkelen van auto-, fiets- en wandelroutes 
tussen de kernen en het streven naar goed openbaar vervoer. Bij de totstandkoming 
van de routes voor langzaam verkeer is aandacht voor een zorgvuldige inpassing in 
het landelijk gebied en de recreatieve waarde van de routes.  

- Goede bereikbaarheid: 
Hiertoe wordt gestreeft naar een een goede doorstroming van het verkeer over de 
weg, een goede aansluiting van het autoverkeer op het OV- en fietsnetwerk en 
voldoende parkeergelegenheid op acceptabele afstand van de bestemming.  

- Verkeersveiligheid en leefbaarheid:  
Het verbeteren van de oversteekbaarheid op een aantal hoofdwegen, zoals de 
Oranjelaan, Geesterweg en Rijksweg. Het Duurzaam Veilig inrichten van een aantal 
knelpunten, zoals de Torenstraat. Verder wordt niet noodzakelijk verkeer zoveel 
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mogelijk uit de wijken geweerd, waarmee het verkeerslawaai in de wijken vermindert 
en de luchtkwaliteit verbetert.  

- Duurzaamheid: 
Verbetering van de doorstroming draagt bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot. 
Daarnaast faciliteren wij het electrisch rijden door de aanleg van 15 extra elektrische 
oplaadpunten verdeeld over de kernen. 

Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM)  
en inwoners (=Inw) in percentages 

 
 

  

Via burgerparticipatie of co-productie willen we samen met inwoners de openbare ruimte 
vormgeven bij herinrichting, beheer en/of onderhoud. Door samenwerking ontstaat draagvlak 
bij de inwoners voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Als gevolg van de 
beperkte financiële middelen is voor het onderhoudsniveau schoon, heel en veilig ofwel 
sober en doelmatig herinrichten het uitgangspunt. Daarbij past eveneens duurzaam gebruik 
van materialen.  
 

Resultaat vragenlijst onder inwoners  
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Hoe bereiken we onze doelen bij speerpunt 2? 
 

- we hebben een gevarieerd bouwprogramma, voor de periode 2006-2030, dat voorziet in de bouw 
van 1.600-1.800 woningen. In de periode 2006-2014 zijn 557 woningen gebouwd.  

- we zorgen voor voldoende betaalbare woningen, stellen ouderen in staat om zo lang mogelijk in 
hun eigen woning te blijven en bevorderen de doorstroming.  

- Uitvoering regeling bijdrage Sociale Woningbouw (egalisatiereserve sociale woningbouw) 
- Duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad stimuleren en faciliteren in 

samenwerking met CALorie en Kennemer Wonen. 
- We voeren de regie op de uitvoering van de drie decentralisaties op een wijze, die aansluit bij de 

behoefte van onze inwoners, die aansluit bij hun eigen kracht en die ruimte biedt aan lokale profit 
en non-profit organisaties. Dit resulteert in zorg dichtbij huis, een preventief aanbod en een goede 
sociale structuur in de kernen.   

- De gemeentelijke organisatie biedt werk(ervarings)plekken en stageplaatsen aan en stimuleert 
werkgevers om hetzelfde te doen.  

- We verwachten dat, als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering, een groter beroep wordt 
gedaan op mantelzorgers. Om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen, zoeken we 
samen met het Respijthuis Alkmaar en Viva Zorggroep naar een mogelijkheid voor een 
respijtvoorziening in Castricum. Een respijtvoorziening maakt het voor de mantelzorgers mogelijk 
om de zorg tijdelijk over te dragen aan anderen.  

- Samen met het Hospice wordt gezocht naar een geschikte locatie. Ongeneeslijk zieke mensen 
kunnen in een hospice, in een huiselijke omgeving en dichtbij familie en vrienden, tot aan hun 
dood worden verzorgd.   

- Realisatie Nieuw Geesterhage. 
- Vraag en aanbod voor de verschillende (sport)accommodaties vinden elkaar niet goed. Daarom 

heeft de gemeente het initiatief genomen om via een website (portal) vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen. De portal ‘Locatie op maat’ is waarschijnlijk vanaf medio 2014 operationeel. De 
gemeente zal de portal het eerste jaar ondersteunen.  

- Uit sportieve en recreatieve overwegingen vinden we het behoud van een zwemvoorziening van 
belang. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om een zwemvoorziening in Castricum te 
behouden.   

- In samenwerking met de schoolbesturen plannen ontwikkelen voor de bouw van brede 
scholen/integrale kindcentra.  

- Faciliteren van concentratie van de detailhandel in de kernen en niet meewerken aan detailhandel 
op bedrijventerreinen (met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen).  

- Faciliteren van de behoefte aan bedrijfsruimte van de lokale ondernemers (in beginsel per kern. 
- Jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN om de economische structuur in het gebied 

Noord-Holland Noord te versterken.   
- Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft een negatieve invloed op de doorstroming 

tussen de Beverwijkerstraatweg en de Stationsweg in Castricum. Om het station en 
stationsgebied bij realisatie van het PHS bereikbaar te houden, wordt onderzocht hoe de 
verkeersdoorstroming bij de overweg Beverwijkerstraatweg verbeterd kan worden. Voor langzaam 
verkeer wordt gezocht naar een betere verbinding tussen dorpshart en Zanderijgebied.  

- Maatregelen om verkeer uit woonwijken te weren. 
- Verbeteren van de verbindingen, veiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming door aantakking 

op de A9, herinrichting van de Oranjelaan, Kleibroek, Geesterweg en Rijksweg, rotonde 
Torenstraat, fiets- voetpad Akersloot en Limmen, Castricum Oost Duurzaam Veilig, Sluisweg-
Startingerweg, Geesterduinweg, rotonde Geesterweg – Heer Derckplantsoen.  in de periode 
2015-2017.   

- Het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden, door de plaatsing van oplaadpunten.  
- Aanvullende bijdrage aan ‘Projectplan Scholen PV’  van CALorie, om hiermee schone, lokale 

energie nog zichtbaarder te maken voor grote groepen Castricummers. 
- Onderhoud aan wegen, bomen, waterpartijen, bruggen en/of riolering met als uitgangspunt 

basisniveau zijnde ‘schoon, heel en veilig’. 
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4.4 Speerpunt 3 - Recreatie en toerisme  
 

Wat is ons doel in 2030: 
 
We willen uitgroeien tot een bloeiende toeristische gemeente, die in en buiten 
het hoogseizoen een aantrekkelijk aanbod heeft voor bezoekers. Onze 
bestaande kwaliteiten, waaronder de cultuurhistorische en natuurlijke waarden, 
zijn beter zichtbaar en daarmee is de belevingswaarde vergroot. Alle 
ontwikkelingen sluiten aan bij de identiteit van ons gebied en onze inwoners.  

 
Inleiding 
Gemeente en ondernemers verwachten dat de sector Recreatie & Toerisme meer dan 
andere sectoren zal groeien. In veel andere sectoren, is door de recessie, de 
werkgelegenheid afgenomen, maar in deze sector is de werkgelegenheid nog gegroeid. In 
het Economisch Platform is er dan ook voor gekozen om de beschikbare middelen op deze 
pijler in te zetten. Versterking daarvan zorgt voor meer draagvlak voor diverse voorzieningen, 
zoals detailhandel, horeca, bioscoop en zwembad.  
 
Toeristische visie 
Onze toeristische visie is opgenomen in de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum 2013-
2016. Uitgangspunten in deze visie zijn: 

- de cultuurhistorische waarden en de natuurlijke omgeving en inrichting vormen de 
basis voor ontwikkelingen op het gebied van recreatie & toerisme (open houden van 
het landelijk gebied en duurzaam beheer van het buitengebied); 

- de identiteit van ons gebied is leidend bij toekomstige ontwikkelingen. Bij deze 
identiteit passen bijvoorbeeld bijzondere verblijfsaccommodaties en evenementen op 
het gebied van kunst, cultuur en sport.  

- Meer bezoekers aantrekken in het voor- en naseizoen bijvoorbeeld door het creëren 
van meer slechtweervoorzieningen.  

 
Belangrijke toeristische plaatsen 
De gemeente Castricum beschikt over belangrijke toeristische trekkers, namelijk het 
strand/duingebied en het Alkmaardermeer. We verbinden de kernen en toerististische 
trekpleisters via een uitgebreid netwerk van goed bewegwijzerde wandel- en fietspaden. 
Daarnaast zorgt het station voor een goede bereikbaarheid van met name de dorpskern 
Castricum. Hierna volgt een korte schets van de ontwikkelingen op deze plaatsen.  
 
Strand 
Naast Amsterdam is het strand de belangrijkste reden voor bezoekers om de provincie 
Noord-Holland te bezoeken. De gemeente Castricum beschikt over drie standopgangen, die 
leiden naar het strand. Een van de opgangen is bereikbaar per auto. Dit deel van het strand 
beschikt over verschillende faciliteiten, namelijk auto- en fietsparkeren, twee 
jaarrondpaviljoens op het strandplateau, vier jaarrondpaviljoens op het strand zelf en 
strandhuisjes gedurende het toeristisch seizoen.  Sinds 2014 is op dit strand een 
watersportcentrum gevestigd, dat faciliteiten biedt voor alle (strand)watersporten. Voor het 
watersportcentrum is op het strand en het water een sportzone ingesteld, die mogelijkheden 
biedt voor bijvoorbeeld beachvoetbal, -volleybal of rugby en voor wind-, kitesurfen, 

- Daar waar mogelijk meer variëteiten aan het bomenbestand toevoegen en bijzondere bomen 
zolang mogelijk behouden door goed onderhoud, zo mogelijk samen met inwoners. 

- Duurzaam gebruik van materialen bij wegen, bruggen en riolering door hergebruik van 
verhardingsmaterialen, het gebruik van materialen die relatief weinig energie in productie en 
aanleg vergen en het omvormen van harde beschoeiingen naar natuurlijke oevers. 
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catamaranzeilen of sportvissen. Concrete plannen bestaan om op het plateau een 
verblijfsaccommodatie met ontbijt (12 kamers), met een strandwinkel te realiseren.  
De wens bestaat om het verblijven aan het strand nog aantrekkelijker te maken. De 
ondernemers in het gebied willen het strand profileren als het meest duurzame en groene 
strand van Nederland. Dit sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente op het gebied van 
duurzaamheid en draagt het bij aan een kwalitatief goed aanbod aan onze bezoekers.  
De andere twee opgangen zijn lopend en per fiets bereikbaar. Deze stranden zijn rustiger en 
hebben minder faciiteiten. Daarmee heeft de gemeente ook een aanbod voor bezoekers, die 
prijs stellen op rust en ruimte.  
 
Duingebied  
Het duingebied van de gemeente Castricum maakt deel uit van het Noordhollands 
Duinreservaat (Natura 2000-gebied) en de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het 
Noordhollands Duinreservaat is een karakteristiek voorbeeld van een Nederlands 
duinlandschap. Naast een natuurfunctie, heeft het duingebied een belangrijke functie voor de 
waterwinning, de waterzuivering en als zeewering. Het duingebied is daarnaast een 
belangrijke toeristische trekpleister. Het duingebied wordt gebruikt voor recreatie zoals 
wandelen, fietsen, ruitersport en kamperen op de Kennemer Duincampings. De duinen, het 
natuurgebied en de toeristische trekpleisters, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van 
gemeente Castricum als woongemeente.  
 
PWN heeft als beheerder van het duingebied een belangrijke taak bij de instandhouding en 
ontwikkeling van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van dit unieke Natura 2000-
gebied. Tegelijk werkt PWN aan de belevingswaarde van het gebied, door de 
instandhouding van een uitgebreide recreatieve infrastructuur.  
 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
Veel waterrecreanten genieten van de mogelijkheden op en langs het meer. De 
mogelijkheden voor het meer worden echter nog niet ten volle benut. In Akersloot is de 
aansluiting tussen meer en dorp matig. Het is wenselijk als vanuit het dorp het water meer 
beleefbaar is, zodat bezoekers aan water of dorp van beide kunnen genieten. Het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) stelt een nieuwe visie op, die moet 
leiden tot duidelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Deze ontwikkelingen 
moeten een duurzame instandhouding van het gebied mogelijk maken en voorzien in de 
recreatiebehoefte van bezoekers.  
 

Stationsgebied 
Speerpunt in het beleid van de provincie is de ontwikkeling van stationsgebieden. Het 
stationsgebied van Castricum is uniek vanwege zijn directe ligging bij het duin. Bij 
ontwikkeling van het gebied gelden de volgende uitgangspunten: 

- instandhouden van de zichtlijn van het dorp/station naar het duin 
- realiseren van een natuurlijk overgang tussen bebouwing en duingebied 
- realiseren van een goede verbinding tussen beide kanten van het spoor.  

Deze uitgangspunten golden eveneens voor de bouw van het Huis van Hilde. Dit 
archeologisch informatiecentrum is een versterking van het gebied en kan uitgroeien tot een 
belangrijke publiekstrekker. Daarmee verstevigt het centrum het draagvlak voor de 
voorzieningen. Rond het station zijn diverse kleinschalige toeristische trekpleisters ontstaan. 
Het is belangrijk deze trekpleisters met elkaar te verbinden.  
 
Verblijfsrecreatie 
Om toeristen te trekken is een divers aanbod van verblijfsaccommodatie nodig. De 
gemeente beschikt over een ruim en gevarieerd aanbod aan kampeerplaatsen gedurende 
het toeristisch seizoen (het merendeel van de campings is in de winterperiode gesloten). 
Verder zal aantal hotelbedden de komende jaren nog iets uitbreiden. Het betreft 
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kleinschalige ontwikkelingen, namelijk 12 hotelkamers op het strandplateau en een hotel met 
27 kamers aan de Heereweg. De gemeente beschikt slechts in zeer beperkte mate over 
recreatiewoningen. Om meer bezoekers te faciliteren zouden met name het aantal 
hotellkamers en recreatiewoningen uitgebreid kunnen worden. Dit sluit ook aan bij de 
groeiende behoefte van recreanten aan deze vormen van accommodatie.  
 
Identiteit ‘Heerlykhyd’  
Om herkenbaarheid van de gemeente te vergroten is gekozen voor het gebruik van de term 
‘Heerlykhyd’. Heerlykhyd als merk sluit aan bij het verleden van de kernen en vormt een 
paraplu om projecten, producten en evenementen onder te scharen. Het merk Heerlykhyd 
staat voor kwaliteit van leven, genieten van het authentieke, pure en bijzondere dat binnen 
de unieke combinatie van landschappen in de gemeente Castricum te vinden is.  De 
heerlykhyd maakt deel uit van de identiteit van de gemeente en komt dan ook terug in de 
erfgoednota als de verhaallijn ‘Heerlykhyd, uitnodigende buitenplaats’. In de Late 
Middeleeuwen waren vier van de vijf woonkernen een heerlijkheid. Dat is een bestuursvorm 
voortkomend uit een feodaal stelsel. De verhaallijn vormt de basis voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, maar biedt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld te vertalen in evenementen. 
Iedere woonkern kan het merk Heerlykhyd gebruiken op een wijze die aansluit bij de eigen 
identiteit.   

 
Leefstijlatlas 
Het gebruik van het merk Heerlykhyd sluit goed aan bij het resultaat van de leefstijlatlas Uit 
onderzoek is gebleken dat bezoekers/toeristen kiezen voor een gemeente, waarvan de 
leefstijl van de inwoners overeen komt met hun eigen leefstijl. In de gemeente Castricum 
komen de leefstijlen ‘ ingetogen aqua’ en ‘ rustig groen’ het meest voor.  
 
Ingetogen aqua: De inwoners die behoren tot deze groep typeren zich als rustig en 
ruimdenkend. Empty nesters behoren veelal tot deze groep, zij hebben weer tijd voor hun 
eigen interesses en hobby’s. Vakanties met een inspirerend en rustig karakter behoren hier 
toe. Zij waarderen sportieve en culturele mogelijkheden en willen meedoen met de 
maatschappij en alle veranderingen die zij daarin zien. 
Rustig groen: Voor deze inwoners is het motto ‘ lekker doen waar je zin in hebt’ van 
toepassing. Het betreft een groep die graag de rust wil nemen in eigen omgeving en even 
nergens aan wil denken. Zij hebben over het algemeen geen specifieke wensen. Ze 
beschouwen het gewone en herkenbare als fijn en vertrouwd. Ze zijn van mening dat in 
eigen land genoeg te ontdekken en te zien valt, zonder hiervoor ver te reizen. 
 
Voor toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen vormen deze leefstijlen de basis 
voor de uitvoering van projecten, bijzondere verblijfsaccommodatie maar ook evenementen 
en activiteiten.  
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Resultaat vragenlijst onder maatschappelijk middenveld (=MM)  
en inwoners (=Inw) in percentages 

 

  

Hoe bereiken we onze doelen bij speerpunt 3? 
 

- Samen met gemeenten in de regio Alkmaar en de IJmond werken we 
aan de eenduidige bewegwijzering van de wandelroutes in navolging van 
het bestaande fietsknooppuntensysteem. Waar nodig realiseren we 
nieuwe wandelpaden om verbindingen te verbeteren en/of aantrekkelijke 
natuurgebieden te ontsluiten.  

- We bieden ruimte op het strandplateau om ook bij het tweede  
strandpaviljoen overnachtingsmogelijkheden te realiseren en we willen 
de jaarrondmogelijkheden van de huidige paviljoens behouden en 
eventueel met aanvullende faciliteiten uitbreiden. 

- het ondersteunen van duurzaamheidslabels, zoals Green Beach en 
ECOXXI; 

- Faciliteren van een goede verbinding tussen beide kanten van de 
spoorlijn en een goede bewegwijzering, zodat bezoekers aan het Huis 
van Hilde ook het dorpscentrum bezoeken. De knooppuntontwikkeling op 
provinciaal niveau en de uitwerking daarvan in de Zaancorridor biedt 
daarbij kansen.  

- het faciliteren van verblijfsaccommodaties, zoals trekkershutten, Bed & 
Breakfast, recreatiewoningen en (zorg)hotels. Vanzelfsprekend binnen 
wet- en regelgeving, waarbij de uitgangspunten in speerpunt 1 eveneens 
worden meegewogen (waarschijnlijk start in 2015 een hotel op het 
strandplateau en aan de Heereweg); 

- het uitdragen van het merk Heerlykhyd; Heerlykhyd verbindt de 
verschillende kernen met elkaar en benadrukt de overeenkomsten 
gezamenlijke historie en cultuur; 

- het uitdragen van onze cultuurhistorie met als verhaallijn ‘Heerlykhyd, de 
uitnodigende buitenplaats’ zoals vastgelegd in de Erfgoednota. De 
Heerlykhyd staat hierin centraal als historische bestuurseenheid en 
aantrekkelijke verblijfsplaats voor toeristen en dagjesmensen. Deze 
verhaallijn komt tot uiting in historische verhalen en gebeurtenissen, 
zoals de eerste camping, het kusttoerisme, de (verdwenen) 
buitenplaatsen en kastelen en de aanwezigheid van Duin en Bosch.  
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Hoofdstuk 5  
Toekomstbeeld 

Inleiding 
Zoals gezegd ligt de focus van ons beleid op de drie speerpunten: 

- een open en gevarieerd landschap  
- een stabiel inwonertal en voorzieningen op maat 
- recreatie en toerisme 

Als we de doelstellingen per speerpunt, het uitvoeringsprogramma en de nu bekende 
ontwikkelingen over elkaar heen leggen dan zou onze gemeente er in 2030 als volgt uit 
kunnen zien.  
 
Gemeente Castricum in 2030 
In 2030 wonen, werken en recreëren mensen nog steeds met veel plezier in de gemeente 
Castricum. De woonomgeving met kust, duinen en Alkmaardermeer is aantrekkelijk en grote 
steden als Amsterdam, Haarlem en Utrecht zijn goed bereikbaar per trein en auto. De 
meeste auto’s rijden in 2030 elektrisch, hoewel ook waterstofgedreven auto’s aan  
populariteit winnen.  
 
Net als andere gemeenten in de regio Alkmaar heeft de gemeente geen last van een 
krimpende bevolking. Het aantal inwoners is stabiel tussen de 34.000 en 35.000. De 
woningbouwprojecten Zandzoom en Koningsduin hebben in de periode 2015-2025 aan de 
aantrekkelijkheid bijgedragen en inwoners van buiten de regio aangetrokken.  
 
Veel inwoners reizen voor hun werk naar Amsterdam en andere grote steden. Het reizen 
vindt meer gespreid over de dag plaats. Veel mensen werken eerst thuis of onderweg, 
waarbij ze het combineren met afspraken elders. Daardoor is de behoefte aan vaste 
werkplekken in kantoren en bedrijfsgebouwen verder afgenomen. In de gemeente Castricum 
is de flexibele manier van werken onder andere terug te zien op het Duin & Bosch terrein 
waar naast wonen en zorg ook kleine creatieve bedrijven een plek hebben gevonden. De 
werkplek is een ontmoetingsruimte geworden, waar je met andere ondernemers kunt 
sparren. Op bedrijventerreinen is ruimte ontstaan. Nagedacht wordt over transformatie van 
bedrijventerrein of aan een vermenging van wonen en werken.  
 
Met de uitbreiding van het aantal hotelbedden en recreatiewoningen is het bezoek van 
Belgen, Duitsers en Engelsen gegroeid. De buitenlandse toeristen, die Amsterdam bezoeken 
doen steeds vaker een dagje Noord-Holland. Het Huis van Hilde is als vaste attractie in deze 
bustocht opgenomen. Het dorpshart van Castricum is meegegroeid en het winkel- en 
horeca-aanbod in dit gebied is gericht op het bieden van vermaak aan de bezoekers.  
Ook het aantal recreanten uit Amsterdam is toegenomen. Het aantal inwoners in Amsterdam 
en omgeving groeit volgens de laatste prognoses nog zeker tot 2040. 
  
Op het strand staan de meeste paviljoens jaarrond. Zij hebben hun activiteiten uitgebreid, 
zodat zij buiten het hoogseizoen meer klanten aantrekken. De naamsbekendheid van 
Castricum aan Zee is sterker sinds het imago van Green Beach is ingevuld met volledig 
klimaatneutrale paviljoens. Bovendien is het meest duurzame hotel van Nederland is 
gevestigd op het strandplateau.  
Alle verblijfsaccommodaties zijn goed voorbereid op de nieuwe behoeften als gevolg van de 
vergrijzing. De accommodaties zijn geschikt voor mensen die minder mobiel of ziek zijn.  
 
Voor inwoners is een divers en flexibel aanbod ontstaan van zorgvoorzieningen. De markt 
van zorgverlening is zeer divers, naast grote zorgaanbieders spelen ook vele particuliere 
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initiatieven een rol. Het gaat dan om diverse vormen van zorg aan huis, dagbesteding, maar 
ook om nieuwe vormen van intramurale, kleinschalige zorg.  
Pas in laatste instantie maken inwoners gebruik van deze intramurale zorg. Inwoners blijven  
zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. Dit is mede mogelijk door de vele technische 
oplossingen om de woningen aan te passen aan verminderde mobiliteit. Ook domotica speelt 
daarbij een belangrijke rol. Een aantal inwoners heeft al eerder gekozen voor een 
levensloopgeschikte woning, voor het wonen in een complex met gelijkgestemden of voor 
wonen met of in de nabijheid van hun kinderen.  
 
Het buitengebied is nog steeds open, gevarieerd en groen. Agrariërs en terreinbeheerders 
vervullen een belangrijke rol bij het in stand houden en ontwikkelen van het buitengebied. Er 
is sprake van een nauwe samenwerking tussen deze partijen. Dit is ook noodzakelijk om de 
Europese doelen te behalen op het gebied van behoud van natuur en biodiversiteit.  
 
Tot slot 
We schetsen een beeld op basis van de ontwikkelingen die we nu kunnen overzien. 
Natuurlijk hebben we daarnaast te maken met nieuwe (technische) ontwikkelingen, die nog 
tot grote veranderingen in onze manier van leven en onze behoeften kunnen leiden.  
Ons beleid moet op deze ontwikkelingen blijven aansluiten. Het regelmatig actualiseren van 
de structuurvisie draagt daaraan bij.  
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Hoofdstuk 6  
Uitvoerbaarheid 

6.1 Inleiding 

 
Het eerste deel van de structuurvisie betrof de visie van de gemeente, waarin de 
beleidsontwikkelingen en de kerndoelen voor de gemeente Castricum voor de komende 
jaren zijn verwoord. Dit tweede deel, betreft de ‘Uitvoerbaarheid’. In dit deel komt de 
economische haalbaarheid aan de orde. 
 
 

6.2. Status uitvoeringsparagraaf 

 

De structuurvisie heeft geen direct bindende werking voor de inwoners; op basis van de 
structuurvisie worden nog geen ontwikkelingen daadwerkelijk mogelijk gemaakt, of bijdrages 
gevraagd. Wel biedt het document het financieel-ruimtelijke kader voor het kunnen verhalen 
van bijdragen uit exploitaties van concrete plannen en projecten. De uitvoering vindt plaats 
bij het bestemmingsplan en desgewenst het exploitatieplan.  
 

Wat de structuurvisie ook doorrekent, het bestemmingsplan of ander ruimtelijk besluit dient 
financieel haalbaar te zijn. Indien er sprake zou zijn van een onhaalbare exploitatie, omdat 
de gemeentelijke kosten die verhaald zouden worden te hoog zouden zijn voor een haalbare 
exploitatie, dan zal de gemeente, indien zij inderdaad medewerking wil verlenen aan de 
realisatie van een ontwikkeling, zelf bij moeten springen uit de algemene middelen. 
Medewerking is in die zin dus een bewuste keuze.  
Omdat de (markt) omstandigehden continue veranderen, wordt dit hoofdstuk elk jaar 
opnieuw door de raad vastgesteld.  
 

 

6.3. Wat is kostenverhaal? 

 

Zodra kosten worden gemaakt voor voorzieningen die zijn gelegen buiten of binnen de te 
ontwikkelen locatie, maar die ook van belang zijn voor andere aan te leggen 
exploitatiegebieden en/of bestaande wijken, biedt het instrument van de structuurvisie een 
mogelijkheid om deze kosten naar mate van dit belang te verdelen. 
 
De concretisering daarvan vindt plaats in de Nota Bovenwijks, welke gelijktijdig met deze 
paragraaf jaarlijks wordt geactualiseerd.  
 
Onderscheid wordt gemaakt in ‘bovenwijkse voorzieningen’, ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ en 
bovenwijkse kosten. 
 
Bovenwijkse voorzieningen zijn fysieke ingrepen van maatschappelijk nut, welke niet enkel 
aan één exploitatiegebied zijn toe te schrijven, maar van nut zijn voor meerdere 
ontwikkelingen en of de bestaande wijken. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
ontsluitingswegen, waterberging of compensatiegroen. Wat betreft het opnemen van 
bovenwijkse kosten in een exploitatieplan, moet worden voldaan aan de in de wet 
verankerde criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid. Deze cumulatieve 
toetsingscriteria zijn toegelicht en toegepast in de Nota Bovenwijks. 
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Ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzieningen die betrekking hebben op de gehele gemeente. 
De bij bovenwijkse voorzieningen genoemde eisen van profijt en proportionaliteit zijn voor de 
afwenteling van ruimtelijke ontwikkelingen alleen relevant als er op het niveau van de gehele 
gemeente wordt gekeken, profijt wordt dan verondersteld. De proportionele bijdrage aan de 
ruimtelijke ontwikkelingen kan wel variëren, aangezien niet iedere locatie evenveel baat hoeft 
te hebben van een ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Bovenwijkse kosten zijn kosten van voorzieningen binnen een locatie 1, waar locatie 2 in de 
toekomst ook profijt van zal hebben. Van deze kosten is bijvoorbeeld sprake indien een 
geplande ontsluitingsweg ruimer gedimensioneerd wordt dan voor de in voorbereiding zijnde 
locatie nodig is, omdat in de toekomst ook een andere nog te realiseren locatie er gebruik 
van zal maken. De gemeente kan deze kosten weliswaar opnemen in de exploitatie van het 
huidige plangebied, maar moet bij de opbrengsten een reservering opnemen ten laste van 
de toekomstige locatie. 
 
Tegenover de kosten staan potentiële opbrengstlocaties. Het kan hier gaan om 
woningbouwlocaties maar ook om kantoren, bedrijventerreinen of andere functies. Niet 
alleen nieuwbouw, maar ook de bestaande kernen zijn opbrengstlocatie. De logica hierachter 
is dat van bepaalde kostenlocaties niet alleen nieuwbouwprojecten profiteren maar in feite 
ook de gehele of een gedeelte van de bestaande kernen mee profiteren.  
 

 

6.4.  Kostenverhaal - Castricum 

 

In Castricum zijn op dit moment de volgende kostenlocaties te onderscheiden. 
 

Bovenwijkse voorzieningen in de gemeente Castricum 
De ontwikkelingen die als bovenwijkse voorzieningen beschouwd worden, zijn: 

- Aanleg A9 aansluiting op grondgebied Heiloo inclusief natuurcompensatie ten 
behoeve van ontwikkellocatie Zandzoom - Limmen (deels gemeente Castricum, deels 
gemeente Heiloo); 

- Aanleg stil asfalt bij reconstructie Rijksweg (meerinvestering t.o.v. aanpassing 
Rijksweg en gevolg herontwikkeling Zandzoom-Limmen); 

- Opwaarderderen kruispunt Rijksweg – Visweg; 
- Ontsluiting bedrijventerreinen Limmen; 
- Snelheidsbeperkende maatregelen Startingerweg; 
- Reconstructie kruising Startingerweg – Sluisweg 

 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 

Ruimtelijke ontwikkelingen bij Speerpunt 1, Open landschap (natuur, landschap en water) 
zijn: 

- opwaarderen Duinrel Puikman (afkoppelen) 
- verbeteren/aanpassen Duinrel Zanderij 
- aanleg accent groenstructuur duinrand in de Zanderij 
- kavelruil Bakkum – noord 8 ha 
- diverse rust, uitkijk, en informatievoorzieningen 
- structuurverbetering landbouw, kavelruil 
- aanleg gecombineerde passage spoorlijn De Groene Klaver 
- realisatie natuur en recreatieve voorzieningen Castricummer polder (in combinatie 

met aanleg waterberging HHNK) 
- verbetering waterkwaliteit Schulpvaart. 
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Ruimtelijke ontwikkelingen bij Speerpunt 2, Voorzieningen (waaronder verkeer) zijn: 

- reconstructie Geesterweg, verbeteren oversteekbaarheid 
- realisatie stationsplein (Westerplein) 
- reconstructie Oranjelaan, verbeteren oversteekbaarheid 
- reconstructie Castricum oost, Duurzaam Veilig 
- reconstructie Kleibroek, verbeteren oversteekbaarheid 
- reconstructie rotonde Torenstraat, Duurzaam Veilig inrichten 
- reconstructie Rijksweg Limmen – verbeteren oversteekbaarheid, doorstroming (voor 

zover niet rechtstreeks voortvloeiend uit exploitatie Zandzoom) 
- reconstructie rotonde Geesterweg – Heer Derck-plantsoen, Duurzaam Veilig 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen bij Speerpunt 3, Recreatie en toerisme zijn: 

- realisatie fietsverbinding tussen Akersloot en Limmen 
- aanleg Schelpenpad langs Schulpvaart, fase 3 + 4 
- aanleg Schelpenpad langs Schulpvaart, fase 2 
- aanleg trimbaanvoorzieningen langs het schelpenpad/boerenlandpad Schulpvaart 
- aandeel Castricum in aanleg Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland 
- hotel strandplateau (noord) 
- logies- en ontbijt strandplateau (zuid) 

 
 
Opbrengst locaties in de gemeente Castricum  

De potentiële (inbreidingslocaties) locaties die opbrengsten kunnen genereren, voor de 

periode 2015 – 2020 zijn: 

- Woningbouwlocatie Akersloot – Startingerweg fase 1 (ca. 65 woningen); 

- Woningbouwlocatie Akersloot – Startingerweg fase 2 (ca. 44 woningen); 

- Woningbouwlocatie Akersloot – Heer Derckplantsoen (ca. 33 woningen); 

- Woningbouwlocatie Bakkum - Duin en Bosch (ca. 230 woningen) 
- Woningbouwlocatie Castricum – Nieuw Geesterhage (ca. 54 woningen); 

- Woningbouwlocatie Castricum – Albertshoeve (ca. 28 woningen); 

- Woningbouwlocatie Castricum – Toonbeeld (ca. 17 woningen); 

- Woningbouwlocatie Limmen - Zandzoom fase 1 (ca. 63 woningen); 
- Woningbouwlocatie Limmen – vervolg fasen (ca. 240 woningen, maximaal 499 

woningen tot 2030); 
- Woningbouwlocatie Limmen – Zandzoom topkavels (ca. 8 woningen); 
- Woningbouwlocatie Limmen - Zandzoom Rijksweg/Visweg (ca. 3 woningen); 
- Nieuwe woningbouw kern Limmen – Bloemenhof (ca. 43 woningen) 
- Inbreidingslocaties als genoemd in het Masterplan Inbreidingen 

Akersloot (ca. 177 woningen) 
Bakkum/Castricum ( ca. 447-560 woningen) 
Limmen (ca. 110 woningen) 

- Bedrijventerrein Nieuwelaan 
- Nieuwe hotels.  

 

Kostenverhaal van de bovenwijkse voorzieningen worden in de Nota Bovenwijks 
omgeslagen. De keuze om de concretisering te laten plaatsvinden in de Nota Bovenwijks 
houdt in dat deze jaarlijks wordt vastgesteld. De reservering van de gelden voor de 
uitvoering van de kostenlocaties stelt de raad jaarlijks vast in de begroting. Van belang voor 
de raad zijn de op dat moment beschikbare algemene middelen en de hoogtes van 
voornoemde fondsen. In de jaarekenng worden de werklijke bedragen vastgelegd. 
 
Voor het kostenverhaal van de ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe van de 
toerekenbaarheid niet, het profijt slechts indirect op het niveau van de structuurvisie. Het 
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proportionaliteitsbeginsel komt terug door een bijdrage te vragen welke in alle redelijkheid en 
billijkheid gevraagd kan worden in het kader van een anterieure overeenkomst.  
 
 

6.5 Fondsvorming 
 
Castricum kent een aantal fondsen die in de Nota Bovenwijks nader zijn uitgewerkt. Het gaat 
om de volgende fondsen: 
 
Egalisatiereserve Sociale Woningbouw 
De Egalisatiereserve Sociale Woningbouw wordt gevoed met bijdragen uit ontwikkeling van 
woningbouwplannen van meer dan 2 woningen waarbij geen of minder dan 25% (sociale 
woningbouw kan worden gerealiseerd. Voor onttrekkingen uit deze reserve heeft de 
gemeenteraad op 24 maart 2011 nadere regels vastgesteld. 
 
Vereveningsplan Buitengebied Castricum (voorziening) 
Dit vereveningsfonds geldt voor projecten in het buitengebied. Het gaat om (kleinschalige), 
particuliere ‘rode’ ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan buitengebied, 
maar die uit oogpunt van vitaliteit van het platteland en/of maatschapelijk oogpunt wenselijk 
worden geacht, onder de voorwaarde dat compensatie geboden wordt. Het beleid hiervoor is 
vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde notitie ‘Vereveningsregeling 
Buitengebied gemeente Castricum’. Wanneer verevening niet in natura kan plaatsvinden 
moet compensatie door middel van geld plaatsvinden. Deze middelen kunnen in het gebied 
worden besteed aan maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Als 
vereveningsgrondslag wordt uitgegaan van een in de ‘omgevingskwaliteit’ te investeren 
bedrag ter hoogte van 25% van de berekende meerwaarde van de beoogde ontwikkeling. 
 
Fonds Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling (vooruit ontvangen bedragen (overlopende 
passiva)) 
Bijdragen die geïnd worden als ruimtelijke ontwikkeling worden in een apart fonds gestopt. 
 
Fonds Bovenwijks (voorziening) 
De (voor)financiering van bovenwijkse voorzieningen vindt in Castricum plaats via het fonds 
Bovenwijks op basis van de Nota Bovenwijks. Hiermee kunnen vervolgens bovenwijkse 
voorzieningen gefinancierd dan wel voorgefinancierd worden. 
 
 
 


