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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 17 JANUARI 2019 
 
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 17 januari 2019. 
 
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), Dhr. J.R. van de Fliert (De VrijeLijst), Mw. M.A. El Ouni (D66), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. G. Krouwel (VVD), Mw. M. Kooter 
(SP), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), Mw. J.R.L.  Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. A. de 
Rooij (VVD), Dhr. L. van Schoonhoven (Lijst van Schoonhoven), 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. A.F.H. Wellink (VVD) , Dhr. F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig: Dhr. R.C.A. Schijf (GDB) 
 
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  Motie bospercelen Duin & Bosch (CDA)  

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  

 

Verzoekt het college:  

  

• In overleg te treden met de Parnassia Groep om deze als openbaar 

bestempelde 3 bospercelen, beschreven als deelgebieden 10, 12 en  

14 aan de gemeente Castricum over te dragen;  

• De door PG gereserveerde gelden voor inrichting en onderhoud van deze 
bospercelen in een aparte gemeentelijke reserve onder te brengen;  

• Voor het aanvullend permanente onderhoud van deze percelen de 

benodigde financiële middelen vrij te maken.  

 

B  Motie klankbordgroep bewoners Duin en Bosch (De VrijeLijst, VVD, Fractie 

Van Schoonhoven, Forza! Castricum)  

  De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:  

 

Verzoekt het college: 

 

• Een klankbordgroep bestaande uit bewoners en belanghebbenden van het 
Duin en Bosch terrein op te zetten en deze in regelmatige nader overeen 
te komen afspraken te informeren over ontwikkelingen gaande op het 
terrein.  

  

• De klankbordgroep zal over alle lopende zaken worden geïnformeerd en 
het advies van de klankbordgroep zal door het kwaliteitsteam worden 
beoordeeld.   

 

C  Beantwoording brief inzake wijziging RvO en ABFO 

  De raad besluit:  
De antwoordbrief aan de opsteller van de brief over besluitvorming inzake 
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wijziging RvO & ABFO vast te stellen. 
 
Voor: VVD(5), CDA(4), CKenG(3), De VrijeLijst(2), GDB(1), Forza! Castricum(1) 
Tegen: D66(2), GroenLinks(3), PvdA(1), SP(1), Fractie van Schoonhoven(1) 
 

D  Bestemmingsplan Duinpad 3 Castricum 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. De aanmeldingsnotitie m.e.r. vast te stellen.  
2. Het bestemmingsplan ‘Duinpad 3’ inclusief nota zienswijze en 

overlegreacties onder plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-VS01 vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Duinpad 3’. 

4. De digitale uitsnede van de Grootschalige Basis Kaart Nederland met de 
bestandsnaam o_ NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-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.  
 


