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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 16 JANUARI 2020 
 
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 16 januari 2020. 
 
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. H.J. Ebels (D66), Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. J.R. van de 
Fliert (De VrijeLijst), 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), Dhr. R.C.A. Schijf (GDB), Dhr. L. van Schoonhoven 
(Fractie Van Schoonhoven), Dhr. J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), Dhr. 
W.G.M. Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. Wellink (VVD),  Dhr. 
F.F.J. Wilms (CDA) 
 
Afwezig:  
 
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 Natuurinclusief Bouwen (De VrijeLijst, D66, GroenLinks, PvdA, SP)  

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 

 

Verzoekt het college: 

 
- Een beleidsnota te ontwikkelen voor maatregelen die een bijdrage leveren 

aan de natuurontwikkeling bij ontwikkelingsplannen. 
 

- Deze beleidsnota zich richt op maatregelen die op de kavel of aan het 
gebouw kunnen worden genomen. Op basis van Fauna en Flora 
onderzoek (aanvullend op het verplichte fauna en flora onderzoek) zullen 
de potenties van de locatie in kaart worden gebracht en maatregelen voor 
de bouw worden voorgesteld. 

 
- De maatregelen zijn afgestemd met in het gebied aanwezige kansen en 

potenties betreft natuurontwikkeling. Een professioneel advies door een 
erkend specialist (stadsecoloog) in het kader van het verplichte Fauna en 
Flora onderzoek maakt deel uit van het beleid. 

 
- Natuurinclusief bouwen als onderdeel van gemeentelijk beleid mee te 

nemen bij bestemmingsplannen en onderdeel te maken van 
omgevingsplannen. In het op te stellen beleid aan te geven hoe bij grotere 
bouwprojecten natuurinclusief bouwen wordt geïmplementeerd.  

 

Voor: CDA(4), Fractie Van Schoonhoven (1), De VrijeLijst(2), SP(1), PvdA(1), 

GroenLinks(3), D66(2) 

Tegen: VVD(5), CKenG(3), GDB(2), Forza! Castricum(1) 
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B  Opheffen geheimhouding risicoanalyse Duin & Bosch 

  De raad besluit unaniem:  

 

1. De geheimhouding die rust op de risicoanalyses Duin en Bosch d.d. 19 

februari 2019 en 6 mei 2019 op te heffen, en; 

2. De geheimhouding die rust op de raadsvoorstellen omtrent de 

geheimhouding en de risicoanalyses van 21 maart 2019 en 13 juni 2019 

op te heffen, en; 

3. De geheimhouding die rust op de verslagen van de besloten 

vergaderingen van 21 maart 2019 en 13 juni 2019 voor zover het verslag 

ziet op de risicoanalyses Duin en Bosch op te heffen. 

 

C  Verkoop aandelen Eneco 

  De raad besluit unaniem: 

 
In te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Castricum in 
Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V. , de kopende entiteit van 
Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. 

 

D  Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 8 appartementen op 

het perceel Raadhuisweg 13 – 15 Akersloot  

  De raad besluit unaniem:  
 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 
realisatie van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 in 
Akersloot. 

 

 
 
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.  


