
 
 
Schriftelijke vragen Zanderij-Noord 
 
 
Het CDA en de PvdA hebben vragen over het proces dat wordt gelopen tussen de 
grondeigenaren van de Zanderij-Noord, PWN en de provincie. Een en ander moet leiden tot 
natuurontwikkeling in dit gebied. 
 
In de informatieavond van 13 januari 2022 is gesproken over de stand van zaken over het 

project natuurontwikkeling Zanderij Noord. Ons is opgevallen dat de woordvoerders namens 

PWN en de provincie Noord-Holland een andere interpretatie hadden over de communicatie 

met de grondeigenaren, dan de grondeigenaren zelf.  

 

We hebben dan ook de volgende vragen: 

 

De raad heeft op 17 december 2020 onder andere besloten het college op te dragen om de 
Provincie Noord-Holland te verzoeken de relevante delen van het gebied Zanderij-Noord toe 
te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN);  
 
Vraag 1: 
Klopt het dat er geen tijdspad is afgesproken met de provincie waarop de realisatie van het 
natuurnetwerk gereed moet zijn?  
 
Vraag 2: 
Bent u met ons van mening dat de snelheid waarmee een NNN status op de relevante delen 
van het gebied Zanderij-Noord wordt gerealiseerd, ondergeschikt is aan de zorgvuldigheid 
van het proces?  
 
Vraag 3: 
Is vertraging van het realiseren van een NNN status nog mogelijk, nu nog niet alle gronden 
ten behoeve van de beoogde natuurontwikkeling verworven zijn?  
 
De raad heeft verzocht dat het proces en het verwerven van de gronden op minnelijke wijze 
met de grondeigenaren zal verlopen en dus geen onteigeningen aan de orde zijn. De raad 

heeft aangegeven dat alle grondeigenaren bij de ontwikkeling meegenomen dienen te 
worden gedurende het hele proces.  

 
Vraag 4: 
Gehorend de discussie tijdens de informatieavond op 13 januari. Bent u met ons van mening 
dat de communicatie tussen tussen grondeigenaren, PWN en de provincie Noord-Holland 

beter kan en moet? 
 

Vraag 5 

Bent u met ons van mening dat het goed is om uitstel te vragen van het toekennen van een 
NNN status door de provincie, om de communicatie in de tussentijd te verbeteren tussen de 

verschillende partijen? 
 

Het bestemmingsplan vaststellen is een raadsbevoegdheid. Voor dit plan is een 

bestemmingsplan in de maak. 
 

Vraag 6 
Bent u bereid het bestemmingsplan pas aan de raad voor te leggen, nadat de gesprekken 

tussen de partijen op een goede manier zijn afgerond en PWN tot overeenstemming is 



gekomen met de grondeigenaren onder welke voorwaarden de benodigde gronden worden 

verworven? 

 
 
Graag horen wij uw schriftelijke reactie op bovenstaande vragen binnen 30 dagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
CDA Castricum, Elize Bon 
 
PvdA Castricum, Ada Greuter 

   


