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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 19 JULI 2018 
 
De Gemeentewet stelt dat de besluiten, die in een openbare vergadering worden genomen, 
openbaar gemaakt moeten worden. Hieronder treft u daarom een kort overzicht aan van de 
besluitvorming in de gemeenteraad van 19 juli 2018. 
 
Aanwezig:  
Dhr. R. Beems (CKenG), Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Dhr. G. 
Brinkman (GroenLinks), Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum), Dhr. B.J.J. Dekker (GDB), 
Dhr. R.B. Dekker (VVD), Mw. M.A. El Ouni (D66), Mw. A.H. Greuter (PvdA), Mw. M.A. 
Husslage (SP), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. G. Krouwel (VVD), Dhr. M. van Leeuwen 
(CDA), Mw. J.R.L.  Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. A. de Rooij (VVD), Mw. J.I. Ruijmgaart 
(VVD), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. J.M. Slot (VVD), Dhr. M.C. Steeman (D66), Mw. Th. A. 
Veldt-Alders (CDA), W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. F.F.J. 
Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Dhr. L. van Schoonhoven  
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 
 
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. V.H. Hornstra 
 

A  Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum 

  De raad besluit unaniem: 

 

1. Het principeverzoek vast te stellen als ruimtelijk kader voor het perceel 
Brakersweg 67-69 in Castricum en hiermee af te wijken van de Visie 
Brakersweg 2008 en de aan- en bijgebouwenregeling. 

2. De aanmeldingsnotitie m.e.r. vast te stellen.  
 

B  Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum 

  De raad besluit unaniem: 
 
1. Het bestemmingsplan ‘Eerste Groenelaan Castricum met plan-

identificatienummer  NL.IMRO.0383.BPC18Groenelaan-ON01 vast te stellen. 
2. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 

bestandsnaam o_ NL.IMRO.0383.BPC18Groenelaan-ON01 vast te stellen als 
ondergrond. 

 

C  Grondexploitatiebegroting 1e Groenelaan Castricum 

  De raad besluit unaniem:  
 

1. Vast te stellen van de grondexploitatiebegroting Eerste Groenelaan; 
2. Vast te stellen van de kaart van het exploitatiegebied; 
3. Vast te stellen van de beschrijving van het bouwplan. 

 

D  Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. Een krediet ad € 412.500,= beschikbaar te stellen voor de tweede fase van 
het Inrichtingsplan openbare ruimte Geesterduinen; 

2. Het restant budget 2018 inzetten t.b.v. de uitbreiding parkeerplaatsen; 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en de kapitaalslasten ten 

laste brengen van het begrotingssaldo. 
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E  Fusie openbare basisscholen De Klimop en De Sokkerwei 

  De raad besluit unaniem: 
 
In te stemmen met de fusie van de obs De Klimop en de obs De Sokkerwei en 
geen gebruik te maken van het recht tot instandhouding van de obs De 
Sokkerwei. 
 

F  Aanwijzing bestuurlijke vertegenwoordiging in verbonden partijen en 

samenwerkingsverbanden 

  De raad besluit bij acclamatie: 
 
1. Aan te wijzen in publiekrechtelijke verbonden partijen (gemengde regelingen) 

als: 
a. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, burgemeester A. Mans, 
respectievelijk wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

b. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, wethouder R.A. de 
Haan, respectievelijk wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

c. lid, c.q. plaatsvervangend lid van de algemene raad van de 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken, wethouder P.P.J. 
Slettenhaar, respectievelijk wethouder F. Binnendijk; 

d. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Gezondheidsdienst Hollands Noorden, wethouder F. Binnendijk, 
respectievelijk wethouder R.A. de Haan; 

e. lid, c.q. plaatsvervangend lid van de ISOB-raad van het 
gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs, wethouder R.A. de Haan, respectievelijk wethouder F. 
Binnendijk; 

 
2. Kennis te nemen van de afvaardiging in publieksrechtelijke verbonden partijen 

(collegeregelingen) als: 
a. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio NHN, burgemeester, respectievelijk 
locoburgemeester; 

b. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst NHN, wethouder F. Binnendijk, 
respectievelijk wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

c. lid, c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van 
Werkvoorziening Noord-Kennemerland, wethouder F. Binnendijk, 
respectievelijke wethouder R.A. de Haan; 
 

3. Kennis te nemen van afvaardiging in privaatrechtelijke verbonden partijen als: 
a. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 

van aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, burgemeester 
A. Mans met als plaatsvervanger wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

b. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders Eneco, burgemeester A. Mans met als 
plaatsvervanger wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

c. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouder Ontwikkelingsbedrijf NHN, wethouder R.A. de 
Haan met als plaatsvervanger wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

d. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders C.V. Ontwikkelingsbedrijf de Limmer Strandwal, 
burgemeester A. Mans; 

e. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
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van aandeelhouders Zandzoom B.V., burgemeester A. Mans; 
f. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 

van aandeelhouders Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio 
Alkmaar (DECRA), wethouder F. Binnendijk met als plaatsvervanger 
wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

g. vertegenwoordiging gemeente Castricum in de algemene vergadering 
van aandeelhouders Stedin Groep, burgemeester A. Mans met als 
plaatsvervanger wethouder P.P.J. Slettenhaar; 

 

G  Wensen en zienswijze actieplan geluid 

  Amendement bij wensen en zienswijze op actieplan geluid (De VrijeLijst, 

GroenLinks) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

 

Besluit:  

 

Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: 
  
De volgende wensen en zienswijzen ter kennis van Burgemeester en Wethouders 
te brengen: 
  

- Op te treden als belangenbehartiger van de inwoners van de gemeente 
Castricum bij ingrepen door derden (zoals Provincie, PWN, 
Hoogheemraadschap) in groenstructuren die nadelige effecten (kunnen) 
hebben ten aanzien van geluid en beeldkwaliteit; 

- Te bevorderen dat de verantwoordelijk wegbeheerder bij 
wegreconstructies in overleg met bewoners zorgdraagt voor 
compenserende maatregelen die bijdragen aan geluidreductie en 
beeldkwaliteit. 

 
Voor: GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), De VrijeLijst(1), CKenG(3), CDA(4), VVD(5) 
Tegen: D66(2), Forza Castricum(1), GDB(2) 
  

  Voorstel 

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement, unaniem: 

 

1. Kennis te nemen van het concept actieplan geluid 2018 – 2023 
2. Geen wensen en zienswijzen ter kennis van burgemeester en wethouders 

te brengen 
3. Het college te verzoeken de voortgang van de actieplannen geluid 

aangaande de provinciale en rijkswegen actief te volgen en met de raad te 
delen 

4. Het college aan te moedigen de problematiek rondom vliegverkeer actief 
te blijven benaderen en de voortgang met de raad te delen 

 

Het besluit komt daarmee als volgt te luiden: 

 

1. Kennis te nemen van het concept actieplan geluid 2018 – 2023 
2. De volgende wensen en zienswijzen ter kennis van Burgemeester en 

Wethouders te brengen: 
- Op te treden als belangenbehartiger van de inwoners van de gemeente 

Castricum bij ingrepen door derden (zoals Provincie, PWN, 
Hoogheemraadschap) in groenstructuren die nadelige effecten (kunnen) 
hebben ten aanzien van geluid en beeldkwaliteit; 

- Te bevorderen dat de verantwoordelijk wegbeheerder bij 
wegreconstructies in overleg met bewoners zorgdraagt voor 
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compenserende maatregelen die bijdragen aan geluidreductie en 
beeldkwaliteit. 

3. Het college te verzoeken de voortgang van de actieplannen geluid 
aangaande de provinciale en rijkswegen actief te volgen en met de raad te 
delen 

4. Het college aan te moedigen de problematiek rondom vliegverkeer actief 
te blijven benaderen en de voortgang met de raad te delen 

 

H  Convenant Noord-Hollandse Kust 

  Amendement instemmen onder voorwaarden (CKenG, VVD, Forza! Castricum, 

De VrijeLijst, CDA) 

  De raad heeft het volgende amendement aangenomen: 

 

Besluit: 

 

in te stemmen met het convenant Noord-Hollandse Kust, inclusief bijlagen, mits 
en indien de uitvoering van eerder door de raad genomen besluiten en daaruit 
voortvloeiende jaarrondplaatsing van de huidige vier strandpaviljoens 
gewaarborgd zijn. 
 
Voor: PvdA(1), SP(1), De VrijeLijst(1), CKenG(3), CDA(4), VVD(5), D66(2), Forza! 
Castricum(1), GDB(2) 
Tegen: GroenLinks (3) 
 

  Voorstel 

  De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement, unaniem: 

 
in te stemmen met het Convenant Noord-Hollandse Kust met bijlagen 
 

Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  

 

in te stemmen met het convenant Noord-Hollandse Kust, inclusief bijlagen, mits 
en indien de uitvoering van eerder door de raad genomen besluiten en daaruit 
voortvloeiende jaarrondplaatsing van de huidige vier strandpaviljoens 
gewaarborgd zijn. 
 

  Motie Sports at Sea (CKenG, De VrijeLijst)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

De raad verzoekt het college om alsnog een uiterste inspanning te doen om 

jaarrondplaatsing van Sports at Sea mogelijk te maken, door het gebouw te 

situeren binnen de zone van het ‘recreatiestrand’ of in overleg met de 

Convenantpartners te bewerkstellingen dat de zone wordt verruimt wordt dan wel 

Sports at Sea een uitzonderingspositie wordt gegund.  

 

Voor: PvdA(1), SP(1), De VrijeLijst(1), CKenG(3), CDA(4), VVD(5), D66(2), Forza! 
Castricum(1), GDB(2) 
Tegen: GroenLinks (3) 
 

I  Bestemmingsplan Hogeweg 4 – Rijksweg 37 te Limmen 

  De raad besluit unaniem: 

 

1. Het bestemmingsplan ‘Hogeweg 4- Rijksweg 37’ met plan-
identificatienummer: NL.IMRO.0383.BPL17Rijksweg37eo-VS01 vast te 
stellen. 
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2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Hogeweg 4- Rijksweg 37’. 

3. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_ NL.IMRO.0383.BPL17Rijksweg37eo-VS01 vast te 
stellen als ondergrond.  

 

 
Aldus vastgesteld door het presidium, 
 
 
 
de griffier        de  voorzitter  
mw. V. H. Hornstra       dhr. A Mans 
 
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De originele stukken zijn bindend. 
geluidsbestanden van raadsvergaderingen kunt u vinden op internet onder: Bestuurlijke 
informatie/agenda’s, voorstellen en besluiten.  
 


