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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 10 juni 2021 

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 20 mei 
2021. 

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), Mw. 
A.H. Greuter (PvdA), Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst), Mw. H.G. Kelder (CKenG), Dhr. 
G. Krouwel (VVD), Dhr. M. van Leeuwen (CDA), 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. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. A.F.H. 
Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA), Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG) 

Afwezig: Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage) 

Aanwezige leden college: 
Dhr. F. Binnendijk, dhr. R.A. de Haan, dhr. P.P.J Slettenhaar 

Voorzitter: Dhr. A. Mans  
Griffier: Mw. R. Slootweg 
 

A. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders 
De raad besluit: 

1. Voor wethouder dhr. F. Binnendijk de duur van één jaar ontheffing van het 
vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar. 

2. Voor wethouder dhr. P.P.J. Slettenhaar de duur van één jaar ontheffing van 
het vereiste van het ingezetenschap te verlengen met een jaar. 

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

B. Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 
De raad besluit:  

- de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze 
betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Castricum, vast te 
stellen en dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens 
gemeente Castricum wordt aangeboden aan het Nationaal Programma 
RES. Met als belangrijkste punten: 
• De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als 

uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-
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Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 
35 TWH hernieuwbare energie in 2030; 

• De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige 
wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren; 

- de uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Castricum 
mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor 
omgevingsbeleid. 

- de raadsbrief ‘Kernenergie in de RES’ ter kennisgeving aan te nemen. 

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

C. Langetermijnfinanciering Stedin 
De raad besluit unaniem: 

in te stemmen met de verkrijging voor minimaal € 1.146.000 (= pro rata) van de 
nog uit te geven cumulatief preferente aandelen. 

D. Borgstelling ARZV 
De raad besluit:  

in te stemmen met een borgstelling van € 250.000, gedurende 15 jaar, jaarlijks 
aflopend met € 16.667 ten behoeve van een geldlening van de ARZV bij een nog 
nader te kiezen kredietverstrekker voor de vervanging van een botenloods. 

Aan de borgstelling zijn de opschortende voorwaarden verbonden dat: 

1. de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) eveneens een borgstelling van 
€ 250.000 afgeeft; 

2. een hypotheek wordt gevestigd waarbij SWS, gezamenlijk met de 
gemeente en/of de kredietverstrekker, het eerste recht van hypotheek 
verkrijgt; 

3. de benodigde vergunningen zijn verleend;  
4. het gebruiksrecht van de ondergrond zodanig wordt aangepast dat dit voor 

SWS en de gemeente voldoende comfort biedt met betrekking tot het 
vestigen van een recht van hypotheek. 

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

E. Aanbiedingsdocument accountantscontrole 
De raad besluit unaniem: 

het bijgevoegde aanbestedingsdocument inzake de accountantscontrole voor de 
gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo alsmede de 
Werkorganisatie BUCH vast te stellen. 
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F. Tijdelijke huisvesting op de Puikman toe te voegen aan de lijst 
waarvoor geen VvGB noodzakelijk is 
De raad besluit: 

tijdelijke huisvesting (flexwonen) op de Puikmanlocatie mogelijk te maken door dit 
project toe te voegen op de lijst waarvoor geen VVGB noodzakelijk is, onder de 
voorwaarde dat er maximaal 50 woonunits worden geplaatst. 

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

 

Aldus vastgesteld door het presidium, 

de griffier de voorzitter 
mw. R. Slootweg dhr. A Mans 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De originele stukken zijn bindend. 
Geluidsbestanden van raadsvergaderingen vindt u op castricum.raadsinformatie.nl 

https://castricum.raadsinformatie.nl/
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