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Geachte fractieleden, 

1. Is het college op de hoogte van deze regeling? Zo ja, is er al subsidie aangevraagd
en voor welk project? Zo nee, graag toelichten waarom niet.
Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van deze regeling. De subsidieregeling bestaat al
enige tijd. Uit een eerdere check op de voorwaarden bleek dat er geen projecten
waren die aan de voorwaarden voor subsidieverlening voldeden. In juni 2021 zijn de
voorwaarden iets verruimd. Er wordt opnieuw bekeken of hiermee alsnog projecten
voor in aanmerking kunnen komen. De bedoeling van de subsidie is overigens het
beschikbaar stellen van financiële middelen om extra capaciteit in te kunnen huren.
In de praktijk blijkt echter niet het geld een knelpunt te zijn maar de beschikbaarheid
van personeel voor de noodzakelijke vakdisciplines.

2. Overweegt het college de subsidie aan te vragen voor de (versnelde) ontwikkeling
van aangewezen (en in principe vrije) inbreidingslocaties? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zie ook antwoord 1: Er wordt per project / locatie bekeken of het zinvol is om
subsidie aan te vragen. Eén bepalende voorwaarde is dat uiterlijk 1 januari 2025
moet zijn gestart met de realisatie van het project. Inbreidingslocaties geschikt voor
een substantieel aantal woningen, zijn echter nu nog in gebruik voor andere functies
(denk aan zwembad de Witte Brug, of scholen in Castricum Oost), waardoor de
genoemde termijn niet kan worden gehaald.

3. Overweegt het college de subsidie aan te vragen voor het maken van plannen voor
locaties die nog vrij moeten komen (b.v. huidige schoollocaties die samengaan tot
IKC)? Zo nee, waarom niet?



Antwoord:  
Projecten voor locaties die nog vrij moeten komen, komen waarschijnlijk niet voor 
subsidie in aanmerking aangezien de voorwaarde is dat voor 1 januari 2025 gestart 
moet zijn met de realisatie van het gesubsidieerde project.  

4. Overweegt het college de subsidie aan te vragen voor het maken van een
stedenbouwkundig plan voor de kernen Bakkum, Castricum, Limmen en Akersloot
om toekomstige woningbouwlocaties in kaart te brengen en een afgewogen
dorpsbeeld te bereiken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Visies of plannen komen niet voor subsidie in aanmerking; de regeling geldt
uitsluitend voor woningbouwprojecten.

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Castricum, 
de secretaris, de burgemeester, 

De heer G.A. Suanet QC De heer drs. A. Mans 


