
BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 17 DECEMBER 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 gemeenteraadsvergadering van 17 december 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  Ruimtelijk kader Zanderij Noord inclusief moties en amendementen 

 1.  Amendement ontwikkeling van natuur- en woongebied (CKenG, Fractie Van 

Schoonhoven) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen: 
 
Het besluit als volgt te wijzigen: 
 
1. De Visie ‘Binnenduinrandnatuur’ van Bureau Bosch Slabbers van 
november 2019, voor zover deze gaat over het gebied ten westen van 
de Duinenboschweg in de Zanderij te Castricum, vast te stellen als 
ruimtelijk kader voor nadere uitwerking; 
Aan besluitpunt 2 toe te voegen: 
2.d. De mogelijkheden te bestuderen om nieuwe wooneenheden te 
realiseren ten oosten van de Duinenboschweg, die passen in het gebied 
en de natuurontwikkeling ten westen ervan, en daartoe met stakeholders 
in gesprek te gaan. 
2.e. Als uitgangspunt te nemen dat de plannen zoveel als financieel 
haalbaar gericht dienen te zijn op sociale woningen ten behoeve van 
starters en senioren, die reeds woonachtig zijn in de gemeente 
Castricum. 
  
Voor: CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), D66(2), CDA(4), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), 
GroenLinks(3), GDB(2), PvdA(1), De VrijeLijst(2) 
 

 2.  Amendement NNN-status (CKenG, Fractie Van Schoonhoven) 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 



Het besluit als volgt te wijzigen:  
 
2.c Provincie Noord-Holland te verzoeken alléén de relevante delen van het 
gebied ten westen van de Duinenboschweg in Zanderij-Noord toe te voegen aan 
het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). 
 
Voor: CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), D66(2), CDA(4), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), 
GroenLinks(3), GDB(2), PvdA(1), De VrijeLijst(2) 
 

 3 Amendement NNN-status 2 

  De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 
Het besluit als volgt te wijzigen:  
 
2.c Provincie Noord-Holland te verzoeken de relevante delen van de het gebied 
Zanderij-Noord te beoordelen op NNN-waardigheid, deze beoordeling met de 
raad te delen en op een later moment, zoals bij het vaststellen van het nieuwe 
bestemmingsplan, te besluiten over het verzoek aan de Provincie Noord-Holland 
om de Zanderij-Noord toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). 
 
Voor: CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1), PvdA(1) 
Tegen: VVD(5), D66(2), CDA(4), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), 
GroenLinks(3), GDB(2), De VrijeLijst(2) 
 

 4 Besluit zelf 

  De raad besluit:  
 

1. De Visie ‘Binnenduinrandnatuur’ van Bureau Bosch Slabbers van 
november 2019, voor zover deze gaat over de Zanderij Castricum, vast te 
stellen als ruimtelijk kader voor nadere uitwerking; 

2. Het college op te dragen om: 
a. dit ruimtelijk kader met PWN uit te werken in een inrichtingsplan 
en ontwerpbestemmingsplan; 
b. ten behoeve van de ontwikkeling met PWN een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten; 
c. Provincie Noord-Holland te verzoeken de relevante delen van het 
gebied Zanderij-Noord toe te voegen aan het Nationaal Natuur 
Netwerk (NNN). 

 
Voor: VVD(5), D66(2), CDA(4), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), 
GroenLinks(3), GDB(2), PvdA(1), De VrijeLijst(2) 
Tegen: CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1) 
 

 5 Motie compensatie grondeigenaren (CKenG, Fractie Van Schoonhoven) 

  De raad heeft de volgende motie verworpen: 
 
Draagt het college op: 
 

 De aanvraag voor NNN-status bij de provincie onmiddellijk stop te 
zetten in afwachting van nadere besluitvorming door de raad. 

 De raad naar behoren te informeren over de voorgeschiedenis vanaf 
2005, de consequenties van de NNN-status en de mogelijkheden die 
agrariërs zelf hebben om natuurontwikkeling op hun gronden te 



realiseren. 

 Géén initiatieven te ontplooien of medewerking te verlenen aan 
onteigening en ook de partners in natuurontwikkeling te weerhouden van 
gedwongen overdracht van gronden. 

 Alles in het werk te stellen, en samen met PWN, de provincie en Tennet 
te waarborgen, dat er een -in alle opzichten- volledige schadeloosstelling 
plaatsvindt van grondeigenaren als zij hun grond in de Zanderij-Noord 
inbrengen voor natuurontwikkeling. 

 
Voor: CKenG(3), Fractie Van Schoonhoven(1) 
Tegen: VVD(5), D66(2), CDA(4), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), 
GroenLinks(3), GDB(2), PvdA(1), De VrijeLijst(2) 
 

B  Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 

 1 Amendement sociale huur in bouwplan Brakersweg 19-21 (VVD, D66, GDB, 

GroenLinks, CDA, Lid Husslage, Fractie Van Schoonhoven) 

  De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen: 

 

De raad besluit:  

 

De concept aanvraag omgevingsvergunning, opgesteld door buro Werda in 

opdracht van Woongraag dd 28-8-2020 vast te stellen als ruimtelijk kader 

voor de herontwikkeling van Brakersweg 19-21 te Castricum met dien 

verstande dat het ruimtelijk kader als volgt wordt gewijzigd: 

 

Waar op pagina 6 van het ruimtelijk kader staat ‘type C 4x sociale woningen 

cat. II’ komt te staan ‘type C 4x sociale huurwoningen voor ouderen’ 

 

Deze wijzigingen ook op te nemen in de anterieure overeenkomst.  

 

 

 2 Voorstel zelf 

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

 

De concept aanvraag omgevingsvergunning, opgesteld door buro Werda in 

opdracht van Woongraag dd 28-8-2020 vast te stellen als ruimtelijk kader voor de 

herontwikkeling van Brakersweg 19-21 te Castricum. 

 

Het besluit komt daarmee als volgt te luiden:  

 

De concept aanvraag omgevingsvergunning, opgesteld door buro Werda in 

opdracht van Woongraag dd 28-8-2020 vast te stellen als ruimtelijk kader 

voor de herontwikkeling van Brakersweg 19-21 te Castricum met dien 

verstande dat het ruimtelijk kader als volgt wordt gewijzigd: 

 

Waar op pagina 6 van het ruimtelijk kader staat ‘type C 4x sociale woningen 

cat. II’ komt te staan ‘type C 4x sociale huurwoningen voor ouderen’ 

 

Deze wijzigingen ook op te nemen in de anterieure overeenkomst. 

 

 

 



C  Intrekken en vaststellen verordening belasting op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2021 en verordening onroerende zaakbelastingen 2021  

 1 De raad heeft besloten:  
 

1. de Verordening onroerende-zaakbelastingen Castricum 2021, besloten in 
de voorzetting van de raadsvergadering van donderdag 12 november 
2020 op donderdag 19 november 2020, in te trekken per 17 december 
2020. 

2. de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 
Castricum 2021, besloten in de voorzetting van de raadsvergadering van 
donderdag 12 november 2020 op donderdag 19 november 2020, in te 
trekken per 17 december 2020. 

 

Voor: VVD(5), GDB(2), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), D66(2), PvdA(1), 

CKenG(3), Fractie van Schoonhoven(1), CDA(4), De VrijeLijst(2) 

Tegen: GroenLinks(3) 

 

 2 De raad heeft besloten de “Verordening belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2021” vast te stellen   
 

Voor: VVD(5), GDB(2), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), D66(2), PvdA(1), 

CKenG(3), Fractie van Schoonhoven(1), CDA(4), De VrijeLijst(2) 

Tegen: GroenLinks(3) 
 

 3 De raad heeft besloten de “Verordening onroerende-zaakbelasting Castricum 

2021” vast te stellen 

 

Voor: VVD(5), GDB(2), Forza! Castricum(1), Lid Husslage(1), D66(2), PvdA(1), 

CKenG(3), Fractie van Schoonhoven(1), CDA(4), De VrijeLijst(2) 

Tegen: GroenLinks(3) 

 

   

D  Moties sociaal domein 

  Motie arbeidsverdringing huishoudelijke ondersteuning (Lid Husslage, 
GroenLinks, D66, PvdA, Forza! Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
 
Verzoekt het college dit uit het lijstje van mogelijkheden voor de herinrichting van 
de huishoudelijke ondersteuning te schrappen. 
 
Voor: Fractie van Schoonhoven(1), PvdA(1), D66(2), CDA(4), Forza! 
Castricum(1), Lid Husslage(1), GroenLinks(3),  
Tegen: CKenG(3), VVD(5), GDB(2), De VrijeLijst(2),  
 

  Motie dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar (D66, Lid Husslage, 
GroenLinks, PvdA, Forza! Castricum) 

  De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
 
Draagt het college op:  

 van deze maatregel direct af te zien in afwachting van de nieuwe 
Jeugdwet;  

 na inwerkintreding van deze nieuwe wet een nieuw raadsvoorstel voor te 
leggen aan de gemeenteraad van Castricum. 



 
Voor: Fractie van Schoonhoven(1), PvdA(1), D66(2), CDA(4), Forza! 
Castricum(1), Lid Husslage(1), GroenLinks(3), CKenG(3), VVD(5), GDB(2) 
Tegen: De VrijeLijst(2) 
 

E  Ontslagbesluit commissielid 

  De raad besluit unaniem: 
 
Aan dhr. M.T. Postma (Machiel) ontslag te verlenen als commissielid voor 
GroenLinks 
 

F  Reactie op bezwaarschriften afval 

  De raad besluit unaniem: 
 

1. de bezwaarschriften tegen het ‘Grondstoffenplan 2019-2025’ en de 
‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021’ 
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, en; 

2. het college te mandateren om toekomstige bezwaren gericht tegen de 
Verordening en het Grondstoffenplan namens de raad af te handelen. 

 
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.  
 
 


