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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD D.D. 14 JULI 2022 
 

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 14 juli 2022.   
 
Aanwezig:  
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst), Mw. E. Bon (CDA), Mw. T. de Bree (VVD), Dhr. R. Castricum 
(Forza!), Dhr. B.J.J. Dekker (Lokaal Vitaal), Dhr. R.B. Dekker (VVD), Dhr. H.J. Ebels (D66), 
Mw. M.A. El Ouni (D66), Dhr. R.A. de Haan (De VrijeLijst), Dhr. V.C. Klein (Forza!), Mw. M. 
Kooter (GroenLinks), Dhr. G. Krouwel (VVD), Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks), Dhr. 
J.M. Slot (VVD), Mw. J.C. Smits (PvdA), Dhr. H. Sterken (Lokaal Vitaal), Mw. M.J. Tauber 
(Lokaal Vitaal), Mw. Th. A. Veldt (CDA), Dhr. H.A. Waterman (GroenLinks), Dhr. R.J. van 
Zelst (Lokaal Vitaal), Mw. C.P. Zwikker (De VrijeLijst)  
 
Afwezig:  
Dhr. G. Brinkman (GroenLinks), Dhr. C.J. Hollenberg (Lokaal Vitaal), Mw. H.G. Kelder 
(Lokaal Vitaal), Dhr. P.M. Pinkhaar (PvdA) 
 
Aanwezige leden college:  
Dhr. R. Beems, dhr. F. Binnendijk, Dhr. V.P. Brouwer, dhr. P.P.J Slettenhaar 
 
Voorzitter: Dhr. A. Mans 
Griffier: Mw. R. Slootweg  
 

A Delegatiebesluit Omgevingswet inclusief amendementen 

 Amendement I: weides zonnepanelen, energieopslag en niet-agrarische functies 
(CDA, GroenLinks) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 
Het voorgestelde besluit op de volgende punten aan te passen:  
 

- Beslispunt 1d wordt als volgt gewijzigd:  
Het realiseren van weides met zonnepanelen, ongeacht de grootte van het 
perceel. 

- Beslispunt 1e wordt als volgt gewijzigd:  
Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie dan wind of 
zonne-energie  

- Aan beslispunt 1 wordt een nieuwe sub g toegevoegd dat als volgt komt te 
luiden:  
g: landschapsontwikkelingen en plannen voor niet-agrarische functies in het 
buitengebied  

- Aan beslispunt 2 wordt een nieuwe sub g toegevoegd dat als volgt komt te 
luiden:  
g: landschapsontwikkelingen en plannen voor niet-agrarische functies in het 
buitengebied 

 
Voor: De VrijeLijst(3), CDA(2), PvdA(1), GroenLinks(3) 
Tegen: Lokaal Vitaal(4), VVD(4), Forza!(2), D66(2) 
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 Amendement II: bouwvolume boven de 1300 m3 (GroenLinks, De VrijeLijst, PvdA, 
D66, CDA) 

 De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
het hierboven bedoelde concept-besluit in die zin gewijzigd vast te stellen, dat in 
zowel artikel 1 als artikel 2 na onderdeel a een nieuw onderdeel b wordt ingevoegd 
- steeds onder verlettering van de daarop volgende onderdelen - dat luidt: 'het 
realiseren van een gebouw, geen woning zijnde, met een bouwvolume van in totaal 
meer dan 1300 m3;'. 
 
Voor: D66(2), CDA(2), PvdA(1), De VrijeLijst(3), GroenLinks(3) 
Tegen: Lokaal Vitaal(4), VVD(4), Forza!(2) 
 

 Amendement III: andersoortig project (GroenLinks, De VrijeLijst, PvdA, D66) 

 De raad heeft het volgende amendement aangenomen:  
 
het hierboven bedoelde concept-besluit in die zin gewijzigd vast te stellen, dat in 
zowel artikel 1 als artikel 2 na onderdeel e een nieuw onderdeel wordt ingevoegd - 
onder verlettering van het daarop volgende onderdeel - dat luidt: 'het realiseren van 
een andersoortig project met een door zijn hoogte, oppervlak en/of andere 
bijzondere uiterlijke verschijningsvorm belangrijke ruimtelijke betekenis;'. 
 
Voor: D66(2), CDA(2), PvdA(1), De VrijeLijst(3), GroenLinks(3) 
Tegen: Lokaal Vitaal(4), VVD(4), Forza!(2) 
 

 Amendement IV: collegebevoegdheid tot toevoegen van woningen (PvdA) 

 De raad heeft het volgende amendement verworpen:  
 

Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:  
1. Beslispunt 1a wordt als volgt gewijzigd: 

Het toevoegen van 4 woningen of meer; 
 
Voor:  PvdA(1), De VrijeLijst(3) 
Tegen: D66(2), CDA(2), GroenLinks(3), Lokaal Vitaal(4), VVD(4), Forza!(2) 
 

 Voorstel zelf  

 De raad besluit unaniem: 
 

1. vast te stellen dat in de volgende gevallen een advies wordt gevraagd aan 
de gemeenteraad over een aanvraag omgevingsvergunning met een 
buitenplanse afwijking van het omgevingsplan:  

a. het toevoegen van 11 of meer woningen;  
b. het oprichten van een antenne installatie van 40 meter of hoger;  
c. het realiseren van één of meer windturbine(s) met een ashoogte van 

15 meter of hoger;  
d. het realiseren van weiden met zonnepanelen van 10 hectare of 

meer;  
e. het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie;  
f. alle hierboven genoemde gevallen zijn met uitzondering van 

aanvragen waarover de raad reeds een positief besluit heeft 
genomen, dan wel kaders heeft vastgesteld;  
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2. vast te stellen dat in de volgende gevallen participatie verplicht is bij een 
aanvraag omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking van het 
omgevingsplan:  

a. het toevoegen van 4 woningen of meer;  
b. het oprichten van een antenne installatie van 5 meter of meer;  
c. het realiseren van één of meer windturbine(s) met een ashoogte van 

5 meter of hoger;  
d. het realiseren van weiden met zonnepanelen, ongeacht de grootte;  
e. het opwekken en/of de opslag van andere vormen van energie;  
f. evenementen;  

3. het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022’ vast te stellen;  
4. De besluiten onder 1. en 2. in werking te laten treden op de datum van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
Dat met inachtneming van de aangenomen amendementen als volgt komt te 
luiden: 
   

1. vast te stellen dat in de volgende gevallen een advies wordt gevraagd aan 
de gemeenteraad over een aanvraag omgevingsvergunning met een 
buitenplanse afwijking van het omgevingsplan:  

a. het toevoegen van 11 of meer woningen;  
b. 'het realiseren van een gebouw, geen woning zijnde, met een 

bouwvolume van in totaal meer dan 1300 m3;' 
c. het oprichten van een antenne installatie van 40 meter of hoger;  
d. het realiseren van één of meer windturbine(s) met een ashoogte van 

15 meter of hoger;  
e. het realiseren van weiden met zonnepanelen van 10 hectare of 

meer;  
f. het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie;  
g. het realiseren van een andersoortig project met een door zijn 

hoogte, oppervlak en/of andere bijzondere uiterlijke 
verschijningsvorm belangrijke ruimtelijke betekenis; 

h. alle hierboven genoemde gevallen zijn met uitzondering van 
aanvragen waarover de raad reeds een positief besluit heeft 
genomen, dan wel kaders heeft vastgesteld; 
  

2. vast te stellen dat in de volgende gevallen participatie verplicht is bij een 
aanvraag omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking van het 
omgevingsplan:  

a. het toevoegen van 4 woningen of meer;  
b. 'het realiseren van een gebouw, geen woning zijnde, met een 

bouwvolume van in totaal meer dan 1300 m3;' 
c. het oprichten van een antenne installatie van 5 meter of meer;  
d. het realiseren van één of meer windturbine(s) met een ashoogte van 

5 meter of hoger;  
e. het realiseren van weiden met zonnepanelen, ongeacht de grootte;  
f. het opwekken en/of de opslag van andere vormen van energie; 
g. het realiseren van een andersoortig project met een door zijn 

hoogte, oppervlak en/of andere bijzondere uiterlijke 
verschijningsvorm belangrijke ruimtelijke betekenis;  

h. evenementen;  
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3. het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022’ vast te stellen;  
4. De besluiten onder 1. en 2. in werking te laten treden op de datum van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 

 
 

Aldus vastgesteld door het presidium, 

 
 
 
 
 
de griffier        de  burgemeester 
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  
 


