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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 28 OKTOBER 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 28 oktober 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, 
Dhr. T.A. de Heer (De VrijeLijst), (PvdA), 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. J.M. Slot (VVD), Mw. Th. A. Veldt-Alders (CDA), Dhr. 
A.F.H. Wellink (VVD), Dhr. F.F.J. Wilms (CDA), Mw. M. Kooter (Lid Kooter), Dhr. W.G.M. 
Veldt (CKenG), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks) 
 
Afwezig:  
Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie Van Schoonhoven), 
 
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 Toelating van mw. M. Kooter tot raadslid 

 De raad besluit:  
 
Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Castricum: mw. M. (Marieke) 
Kooter  
 

B Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance focusagenda 
Regio Alkmaar 

 De raad besluit: 
 
Een positieve zienswijze af te geven op het concept bestuursconvenant Regio 
Alkmaar 
 
Voor: VVD(5), CDA(4), D66(2), GroenLinks(3), PvdA(1), Lid Kooter(1) 
Tegen: CKenG(3), GDB(2), De VrijeLijst(2), Forza! Castricum(1) 
 

C Nota Raadscommunicatie 

 De raad besluit unaniem:  
 
De Nota Raadscommunicatie gemeente Castricum 2021 vast te stellen. 
 

D Kadernota Samenwerken en Fuseren 2021 

 De raad besluit unaniem:  
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1. De kadernota deel 1 “(Regionale) Samenwerking” van de gemeente 
Castricum vast te stellen;  

2. De kadernota deel 2 “Fusie” van de gemeente Castricum vast te stellen;  
3. Zowel het onder beslispunt 1 genoemde deel 1 (Regionale Samenwerking) 

als het onder beslispunt 2 genoemde deel 2 (Fusie) te beschouwen als 
een algemeen kader van toetsing van voorstellen tot (regionale) 
samenwerking en/of fusies;  

4. Dat de status van toetsingskader het niet mogelijk maakt om rechten aan 
de Kadernota te ontlenen dan wel verder besluiten hierop te baseren 
zonder instemming van de raad. 

 

E Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH 

 De raad besluit: 
 
De wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH 2018 vast te 
stellen teneinde een verhoging van de vergoeding van de leden van de 
rekenkamercommissie BUCH mogelijk te maken.   
 
Voor: De VrijeLijst(2), CKenG(3), GroenLinks(3), D66(2), CDA(4), PvdA(1), Lid 
Kooter(1) 
Tegen: VVD(5), GDB(2), Forza! Castricum(1) 
 

F Aanvraag i.h.k.v. bommenregeling 

 De raad besluit unaniem:  
 

1. Een verzoek in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de 
zogenaamde "Bommenregeling", ter hoogte van 68% van € 15.080,- 
exclusief BTW (zijnde € 10.254,40), vanwege het door Mourik Infra B.V. 
ingestelde onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede 
Wereldoorlog op Duin en Bosch te Castricum.  

2. Indien de bijdrage door het ministerie van BZK wordt verstrekt, deze 
volledig door te betalen aan Mourik Infra B.V. 

 

G Ruimtelijk kader Rooinap te Limmen incl. moties en amendementen 

I Amendement 30% in sociale huur (CDA, PvdA, Fractie Van Schoonhoven, 
GroenLinks) 

 De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen 
 
Het besluit als volgt aan te vullen: 
 

- In de uitwerking van het plan op te nemen dat het volledige % sociale 
woningbouw in de sociale huursector wordt gerealiseerd.  

- Een marktpartij, als Kennemer Wonen, te benaderen om deze sociale 
huurwoningen te exploiteren 
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II Amendement vrije sector deel 50% huur en 50% koop (CDA, PvdA, Fractie Van 
Schoonhoven, GroenLinks) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen 
  
Het besluit als volgt aan te vullen:  
 

- In de uitwerking van het plan met het idee van een knarrenhof op te 
nemen dat van de resterende 70% van de appartementenbouw 50% in de 
huursector en 50% in de koopsector wordt gerealiseerd.  

- Een marktpartij, als Kennemer Wonen, te benaderen om deze 
huurwoningen te exploiteren 

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

III Amendement te hanteren parkeernormen (CDA, PvdA, Fractie Van Schoonhoven, 
GroenLinks) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen 
 
Het besluit als volgt aan te vullen:  

- In de uitwerking van het plan uit te gaan van 42 ondergrondse 
parkeerplekken.  

- Een parkeernorm van 1,7 per woning aan te houden: in totaal 68 
parkeerplekken.  

- De resterende buitenruimte groen in te richten. 
 
Voor: CDA(4), GroenLinks(3), PvdA(1), Lid Kooter(1) 
Tegen: VVD(5), CKenG(3), De VrijeLijst(2), D66(2), GDB(2), Forza! Castricum(1) 
 

IV Amendement parkeren en groen (GDB, CKenG) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen 
 
Het besluit als volgt aan te vullen:  

1. Uit te gaan van 76 parkeerplaatsen, waarvan 42 ondergronds.  
2. De buitenruimte groen in te richten, met een herplantplicht voor de bomen 

die worden verwijderd langs de Rooinap.  
3. Na realisering, gedurende een jaar de parkeerdruk te monitoren en als 

blijkt dat er dan meer dan voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, in 
overleg met de buurt, de overtollige parkplaatsen te vervangen door groen. 

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

 Besluit zelf 

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

- het principeverzoek voor de realisatie van 42 wooneenheden (3 
grondgebonden woningen en 39 appartementen) op de drie 
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bedrijfspercelen aan de Rooinap, Dusseldorperweg en Jan Valkeringlaan 
in Limmen vast te stellen als ruimtelijk kader. 

- In de uitwerking van het plan op te nemen dat het volledige percentage 
sociale woningbouw in de sociale huursector wordt gerealiseerd. 

- Een marktpartij, als Kennemer Wonen, te benaderen om deze sociale 
huurwoningen te exploiteren. 
 

A Motie fietsparkeren (GDB, CKenG) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Roept het college op:  
Om in overleg met de omwonenden in de openbare ruimte nabij Eetbar Lekker 
een mogelijkheid voor fiets parkeren te realiseren. 
 
Voor: CKenG(3), GDB(2), D66(2), PvdA(1), Forza! Castricum(1), Lid Kooter(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), GroenLinks(3), De VrijeLijst(2) 
 

B Motie ondergrondse container (GDB, CKenG) 

 De raad heeft de volgende motie verworpen:  
 
Roept het college op:  
Om in overleg met de omwonenden in de openbare ruimte een plek te creëren 
voor ondergrondse containers. 
 
Voor: CKenG(3), GDB(2), D66(2), PvdA(1), Forza! Castricum(1), Lid Kooter(1) 
Tegen: VVD(5), CDA(4), GroenLinks(3), De VrijeLijst(2) 
 

C Motie uitgang parkeergarage (GDB, CKenG) 

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

1. De uitgang van de parkeergarage te verplaatsen naar de noordkant van 
het appartementencomplex, waarbij de afwikkeling van het autoverkeer 
loopt via de Rooinap, Jan Valkeringlaan en de Vuurbaak.  

2. Aan de Dusseldorperweg wel een uitgang te realiseren voor fietsers en 
voetgangers.  

3. Deze optie in te brengen tijdens de participatie met de omwonenden. 
 
Voor: CKenG(3), GDB(2), PvdA(1), Forza! Castricum(1),  
Tegen: VVD(5), CDA(4), GroenLinks(3), D66(2), De VrijeLijst(2), Lid Kooter(1) 
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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. 
opnames van raadsvergaderingen kunt u vinden op internet via castricum.raadsinformatie.nl  


