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Onderwerp : Diverse vragen over Project natuurontwikkeling Zanderij Noord 

Geachte leden van de raad, 

U ontvangt deze brief naar aanleiding van de diverse vragen die er bij raadsleden, grondeigenaren en 
bewoners leven. Hieronder worden allereerst de schriftelijke vragen van CDA/ PvdA beantwoord. Als bijlage 

brieven zich vooral richten. Wij zorgen ervoor dat de indieners van de eerdere brieven deze raadsbrief met 
bijlage ook zullen ontvangen.  

Vraag 1:  
Klopt het dat er geen tijdspad is afgesproken met de provincie waarop de realisatie van het 
natuurnetwerk gereed moet zijn?   
Er zijn door partijen op dit punt geen specifieke afspraken gemaakt. Wel is het zo dat de provincie de 
doelstelling en ambitie heeft om de beschikking over de gronden die benodigd zijn voor het (nieuwe) NNN 
areaal verzekerd te hebben in 2027. Voor een meer inhoudelijke toelichting verwijzen wij u graag naar de 
bijgevoegde notitie. 

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?   
Wij zijn net als de raad voorstander van een zorgvuldig proces. Juist om die reden hebben wij de procedure 
van het bestemmingsplan in samenspraak met de partners PWN en provincie gepauzeerd. Overigens geldt 
dat ook de voorbereidende procedure tot aanwijzing van de NNN begrenzing met vergelijkbare stappen 
verloopt als het gemeentelijke bestemmingsplan. De eerste vervolgstap, het ter inzage leggen van het 
voorgenomen aanwijzingsbesluit, start in maart a.s. Net als tegen het ontwerp bestemmingsplan, kunnen op 
deze voorgenomen aanwijzing zienswijzen worden ingediend, in dit geval bij Gedeputeerde Staten. Voor 
meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde notitie.  
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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?   
Deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Uitsluitend de status van NNN begrenzing 
maakt het mogelijk dat financiële middelen beschikbaar komen voor de grondverwerving, de inrichting en 
het beheer van het nieuwe natuurgebied. De NNN status en het bestemmingsplan zijn als het ware van 
elkaar afhankelijk. Zonder middelen via NNN geen grondverwerving en zonder bestemmingsplan geen 
realisatiemogelijkheid. Om die reden wordt ervoor gekozen om beide procedures zoveel mogelijk gelijk te 
laten oplopen. Het pauzeren of intrekken van de NNN aanvraag zal tot gevolg hebben dat het 
verwervingsproces ook vertraging oploopt, of zelfs moet worden gestaakt als de aanvraag zou worden 
ingetrokken. 

Vraag 4:  
Gehorend de discussie tijdens de informatieavond op 13 januari. Bent u met ons van mening dat de 
communicatie tussen grondeigenaren, PWN en de Provincie Noord-Holland beter kan en moet?  
Gemeente, PWN en provincie nemen de afgegeven signalen op dit vlak serieus. Een zorgvuldige en 
deugdelijke communicatie was al uitgangspunt en daaraan wordt nog meer aandacht besteed. Zo is er een 
periodiek regie-overleg met de drie partijen, waar onder andere de stand van zaken van de overleggen met 
de eigenaren een belangrijk agendapunt vormen. Indien nodig in verband met de relatie met het 
bestemmingsplan schuift een vertegenwoordiger van de gemeente aan bij gesprekken die de provincie voert 
met grondeigenaren. Ons is verzekerd dat in alle gesprekken met grondeigenaren de vrijwilligheid van de 
grondverwerving wordt benadrukt. 

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?  
Wij zijn van mening dat het één kan (communicatie en zorgvuldigheid verbeteren) en het ander daarvoor niet 
te hoeft te worden gelaten (NNN aanvraag pauzeren). We hebben daarom steeds de nadruk gelegd op het 
verbeteren van de communicatie in dit verwervingsproces, dat zullen wij blijven doen. Het college doet er 
binnen zijn taken en verantwoordelijkheden in het proces dan ook het mogelijke aan en roept vanuit de 
samenwerking de provincie op de communicatie met de grondeigenaren te verbeteren en te intensiveren. 

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?  
Ja. Dit is ook het doel geweest van het pauzeren van de procedure. Ons college is voornemens pas een 
voorstel over het bestemmingsplan aan de raad voor te leggen als de provincie (niet PWN) met alle 
eigenaren heeft gesproken en verder inzicht en overzicht bestaat van de (on)mogelijkheden en voorwaarden 
om te komen tot minnelijke verwerving van de gronden. Op die wijze kan de raad een integrale afweging 
maken tussen de ingediende zienswijzen, de minnelijke verwervingsmogelijkheden en de eventueel 
benodigde aanpassingen aan het bestemmingsplan, in relatie met het kaderstellend besluit van december 
2020. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 

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



INFORMATIEVE NOTITIE BIJ RAADSBRIEF B&W. 17-2-2022 

In deze notitie wordt een aantal actuele onderwerpen in het project natuurontwikkeling Zanderij 
Noord verduidelijkt. Deze notitie beoogt daarmee bij te dragen aan de beantwoording van de 
gestelde vragen en ingekomen brieven.  De notitie is een coproductie van de gemeente, PWN en de 
Provincie. Dit vloeit voort uit de verschillende rollen van de betrokken partijen.  

De aanleiding, waarom doen Gemeente, PWN en Provincie Noord-Holland dit project 

De aanleiding vormt een unieke kans die zich heeft voorgedaan in 2019: de ambities van gemeente, 
PWN en Provincie voor het gebied Zanderij Noord kunnen samen komen in één project 
natuurontwikkeling in Zanderij Noord. Genoemde partijen zetten hun (financiële) middelen in om 
die natuur te realiseren, in te richten en vervolgens te beheren. Sinds 2008 is het beleid van de 
gemeenteraad voor het gebied duidelijk en consistent

uiteindelijk geleid tot het kaderstellend raadsbesluit van 
december 2020: 

Met het project worden overigens niet alleen natuurdoelen gehaald. Met het project kunnen ook 
belangrijke doelen op het gebied van klimaatbestendigheid, strategische watervoorraad en recreatie 
gerealiseerd worden. 

Betekenis van NNN voor de natuurontwikkeling 

De NNN begrenzing is een essentiële bouwsteen voor de natuurontwikkeling. Alleen binnen als 
zodanig begrensde gebieden kan de provincie financiële middelen inzetten voor de verwerving, 
inrichting en het beheer van nieuwe hectares natuur. In de Zanderij noord komen de middelen van 
de provincie en PWN zijn daarom geen 
extra opbrengsten uit woningbouw nodig.  

Gevolgen van de NNN begrenzing en de procedure 

De bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden in Zanderij Noord zijn geregeld in het geldende 
e 

plaats van het bestemmingsplan. Dit betekent dat de agrarische (bedrijfs)activiteiten daardoor niet 
worden beperkt. Dit geldt ook voor de waarde van de grond.  



De waarde wordt bepaald door de huidige bestemming die op de betreffende grond rusten. Een 
NNN begrenzingsbesluit op zich heeft dus geen beperkingen voor gebruik en of waardedaling van de 
grond tot gevolg. Er is pas sprake van waardedaling van de grond als de bestemming wordt gewijzigd 

dt echter aangekocht voor de huidige 
agrarische waarde, niet voor de (lagere) natuurwaarde.  Er is bij de grondeigenaren dus geen sprake 
van financieel nadeel door de natuurbestemming.   

Aan het besluit tot aanwijzing door Gedeputeerde Staten gaat een periode vooraf waarop 
zienswijzen kunnen worden ingediend op de voorgenomen aanwijzing. Ook Provinciale Staten 
worden gehoord.  

Het indienen van zienswijzen 
kan uiteraard zin hebben, 
omdat deze gedeeld worden 
met GS/PS en deze op basis 
van zienswijzen kunnen komen 
tot wijziging en/of aanpassing 
van de begrenzing.  

Tegen het aanwijzingsbesluit 
zelf is geen bezwaar of beroep 
mogelijk, omdat zoals hiervoor 
uiteengezet, de rechten van de 
eigenaren hierdoor niet 
worden beperkt.  

Relatie besluitvorming NNN begrenzing en besluitvorming bestemmingsplan 

Zoals hiervoor aangegeven, kan zonder de NNN status geen natuurontwikkeling worden 
gerealiseerd. Zonder het besluit daartoe komen geen middelen beschikbaar om de gronden langs 
minnelijke weg te verwerven. Om die reden vinden partijen het belangrijk dat de besluitvorming 
over het bestemmingsplan en de NNN begrenzing zoveel mogelijk gelijk op loopt. Indien de 
procedure tot begrenzing nu zou worden gepauzeerd, houdt dat onder meer in dat onzeker wordt of 
middelen voor de grondverwerving, inrichting en het beheer beschikbaar komen.  

In relatie tot het bestemmingsplan zou daarmee een kip-ei situatie kunnen ontstaan: als het 
bestemmingsplan met natuurbestemming zou worden vastgesteld zonder NNN begrenzing zou dit 
kunnen leiden tot te honoreren planschadeclaims van eigenaren die niet kunnen worden vergoed 



met middelen uit het NNN budget. De beoogde natuurbestemming zal zonder die middelen niet 
gerealiseerd kunnen worden. De gemeente zal in dat geval bij een beroep tegen het 
bestemmingsplan bij de Raad van State de uitvoerbaarheid ervan niet kunnen aantonen wat ertoe 
leidt dat het bestemmingsplan niet in stand kan blijven. 

Deadlines provincie (NNN) en PWN (realisatie natuur en boscompensatie) 

De provincie heeft de opdracht en de ambitie om in 2027 enkele duizenden hectares (nieuwe) NNN 
te hebben gerealiseerd. Anders gezegd, om het NNN tijdig te kunnen afronden is in de Noord-
Hollandse realisatiestrategie vastgelegd dat in 2027 alle gronden beschikbaar moeten zijn, zodat 
deze als NNN ingericht kunnen worden. Deze horizon biedt de mogelijkheid om gedurende de 
periode daar naartoe gronden langs minnelijke weg te verwerven en de gefaseerde ontwikkeling 
naar natuur te realiseren. 

Voor PWN geldt het volgende: PWN realiseert in de binnenduinrand, die ruimer is dan alleen (het 
buitengebied van) Castricum (grofweg tussen Beverwijk en Castricum), 78 ha nieuwe natuur. Die 
opgave past in ieder geval bij de ambitie van PNH om grootschalig nieuwe natuur te realiseren. De 
Wet natuurbescherming schrijft namelijk voor dat de kap van het bos volledig gecompenseerd moet 
worden. PWN heeft die plicht van TenneT op zich genomen en daarvoor een plan van aanpak en 
vergunning aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de verleende 
vergunning van het boscompensatieplan is de plicht opgenomen de boscompensatie uiterlijk in 2026 
geregeld te hebben (zowel planologisch als ook natuur-technisch). Die boscompensatie zal worden 
gerealiseerd binnen de voormelde binnenduinrand Kennemerland. Een van de mogelijke locaties 
daarvoor is de Zanderij Noord, maar er zijn er meer. De afspraken hierover hebben PWN en TenneT 
neergelegd in een overeenkomst. PWN ontvangt een vergoeding van TenneT die besteed wordt aan 
de natuurontwikkeling in de binnenduinrand (die 78 ha dus). Hierbij wordt opgemerkt dat PWN 
reeds zelf (dus zonder die vergoeding van TenneT) beschikt over voldoende financiële middelen voor 
de natuurontwikkeling in die 78 ha. Met de vergoeding van TenneT kunnen extra kwaliteitsimpulsen 
worden verwerkt.   

Minnelijke verwerving versus onteigening 

De gemeenteraad heeft op diverse momenten zich duidelijk uitgesproken voor een zorgvuldig traject 
van minnelijke (vrijwillige) grondverwerving. De eigenaren mogen geen financiële nadelen 
ondervinden bij grondverkoop voor natuurontwikkeling.  

Ook voor de provincie geldt dat zij uitgaan van minnelijke verwerving. Aan te kopen gronden worden 
indien de eigenaar daarmee instemt, getaxeerd volgens de huidige (agrarische) waarde uit het 
geldende bestemmingsplan. Voor bedrijven geldt dat deze, indien de eigenaar daarmee instemt, 
worden getaxeerd op basis van volledige schadeloosstelling.  

eisen en er is onder andere een goedkeuringsbesluit van de Kroon vereist. Het instrument wordt 
zelden ingezet en meestal als er sprake is van een groot en urgent maatschappelijk belang. En dan 
nog pas als alle redelijke pogingen tot minnelijke verwerving zijn mislukt. Zowel de Gemeenteraad 
als de Provinciale Staten als bestuursorgaan kunnen besluiten tot het starten van een 
onteigeningsprocedure.  



Indien de Gemeenteraad daartoe zou willen besluiten is een vastgesteld bestemmingsplan nodig 
met een bestemming die niet door de eigenaar zelf kan worden gerealiseerd. Indien 
bestemming niet opneemt in het bestemmingsplan, is er geen onteigeningsgrondslag en is 
onteigening dus niet mogelijk. De sleutel tot al dan niet inzetten op onteigening ligt dus bij de 
gemeenteraad. 

Als de provincie tot onteigening zou willen overgaan dan dient ook een onteigeningsgrondslag 
aanwezig te zijn. Dit moet dus een gemeentelijk bestemmingsplan zijn, of in theorie bijvoorbeeld 
een PIP (Provinciaal Inpassingsplan). 

In een ingekomen brief wordt verwezen naar het Gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Dit 
betreft een veelomvattend natuur-en recreatieprogramma  waarin 23 partijen samen werken 

ernemingen in de 
toeristisch recreatieve sector. Ter uitvoering van dit integrale gebiedsprogramma wordt onteigening 
als één van de mogelijke instrumenten voor grondverwerving benoemd.  

Gelet op het bovenstaande zal de provincie bij de procedure tot vaststelling van de begrenzing bij 
haar beoordeling de zienswijzen van de grondeigenaren omtrent de voorgenomen begrenzing en het 
bestemmingsplan nadrukkelijk meewegen in haar besluit om al dan niet tot begrenzing over te gaan. 
Een provinciaal besluit over het al dan niet inzetten van dit zware instrument is daarmee nu niet aan 
de orde. 

Relatie bestemmingsplan en grondverwerving 

Er is bestaat onduidelijkheid over het pauzeren van de procedure tot vaststelling van het 
bestemmingsplan. Die pauze heeft te maken met een aantal zienswijzen dat een relatie heeft met de 
grondverwerving.  

Ook is de verwachting dat het ontwerpbestemmingsplan nog aanpassing behoeft als gevolg van 
afspraken die in het spoor van de grondverwerving met eigenaren kunnen worden gemaakt. Als 
voorbeeld kan het volgende gelden. In het ontwerp bestemmingsplan is een dubbelbestemming 

opgenomen, om gelegenheid te bieden voor een geleidelijke transformatie 
van bollen naar natuur. Echter, bij grondverkoop met bedrijfsbeëindiging belemmert de 
dubbelbestemming het overeen komen en uitkeren van een volledige schadeloosstelling aan de 
eigenaar. Als het bestemmingsplan in een dergelijk geval wordt aangepast naar een 

 Omdat het niet zorgvuldig is 
om enkele zienswijzen wel en andere niet te behandelen, is gekozen voor de huidige aanpak. Hierbij 
wordt eerst ingezet op een zorgvuldig vervolgproces met de grondeigenaren. Na afloop daarvan kan 
aan de raad een integraal beeld worden geschetst van de haalbaarheid, kansen en voorwaarden van 
de grondverwerving. En kan een afgewogen voorstel worden gedaan over de aanpassingen aan het 
bestemmingsplan.  

Bouwmogelijkheden bestemmingsplan in relatie met grondverwerving 

Bij het kaderstellend besluit van december 2020 is op een specifieke locatie ruimte geboden voor 
enkele nieuwe woningen aan de Geversweg, binnen het cluster van nu aanwezige bebouwing. De 
bouwmogelijkheid voor een woning kan volgens het raadsvoorstel bij de kaderstelling, onderdeel uit 
maken van een verwervingsafspraak, bijvoorbeeld bij sloop van agrarische opstallen. De locatie is 



ruimtelijk begrensd tot uitsluitend de open plekken in het huidige cluster als aangeduid op de 
visiekaart. 

Figuur 2 Visie kaart Bosch en Slabbers, bijlage Kaderstellend raadsbesluit 

Het creëren van meer bouwmogelijkheden 
verdraagt zich niet met de kaderstelling van 
de raad en de provinciale regels voor 
bouwen in het Bijzonder Provinciaal 
Landschap. Deze bouwmogelijkheid is ook 
voorwaardelijk gekoppeld aan de realisatie 
van de natuurontwikkeling via de bepalingen 
in het bestemmingsplan. Ook is het aantal 
beperkt tot 3.  

Wij merken op dat er in dit project geen 
sprake is van een integrale (gebieds-) grondexploitatie waarbij alle opbrengsten uit de woningbouw 
worden verrekend met alle kosten van de natuurontwikkeling in het hele project. Zoals hiervoor is 
aangegeven zijn die opbrengsten uit woningbouw ook niet nodig voor een sluitende business case 
van het project.   

Vooruitblik 

De komende maanden is de provincie in de lead voor het voeren van gesprekken met alle eigenaren. 
Dit proces loopt al en wordt zorgvuldig vervolgd. Gemeente en PWN blijven daarin betrokken. De 
gemeente neemt deel aan de gesprekken met de provincie en eigenaren als dat wenselijk is 
vanwege verbanden met het bestemmingsplan. De raad wordt de komende maanden actief en 
periodiek geïnformeerd over het verloop van het proces en de planning van het bestemmingsplan en 
de procedure van de NNN besluitvorming.  Naar verwachting kan het integrale voorstel voor het 
bestemmingsplan eind tweede kwartaal, begin derde kwartaal van dit jaar worden behandeld. 


