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Onderwerp : Planontwikkeling Schouw 1 in Akersloot, vragen D’66 fractie 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 1 februari j.l. hebben wij de vragen van D’66 fractie ontvangen omtrent de planontwikkeling aan 
de Schouw 1 in Akersloot. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 
 

- De raad heeft op 23 december 2021 besloten dat er 2 parkeerkoffers aangelegd moeten 

worden aan het Schouw in Akersloot. Betekent dit besluit dat deze parkeerkoffers 

onverwijld worden aangelegd of is het nodig hier nog een andere formele traject af te 

leggen met betrekking tot vergunningen en of aanvullende besluitvorming? Indien het 

laatste aan de orde is dan zou ik graag begrijpen hoe het traject van besluit tot 

uitvoering er daadwerkelijk uit gaan zien. Als het nu een kwestie is van uitvoeren van 

wat de raad besloten heeft, dan zou ik graag willen weten wanneer de parkeerkoffer 

gerealiseerd gaan worden.    

A: Op dit moment wordt er door de afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) gewerkt 

aan de nadere uitwerking van het plan van de parkeerkoffer nabij Schouw 5. Gekeken 

zal worden naar de landschappelijke inpassing en of de parkeerkoffer past in het 

bestemmingsplan. Voor het aanleggen van een parkeerkoffer is een aanvraag 

omgevingsvergunning noodzakelijk. De bevoegdheid voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Zoals 

gebruikelijk zullen de omwonenden betrokken worden bij het plan. De planning van 

aanleg/uitvoering van de parkeerkoffer zal vóór de oplevering van de appartementen 

worden voltooid en hiermee voldoet het college aan de wens van de raad.  
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- De heer Dekker van de VVD heeft tijdens de behandeling van het voorstel m.b.t de 

parkeerkoffers uitgesproken dat dit uitgevoerd dient te worden voordat de bouw van de 

appartementen aan het Schouw 1 te Akersloot een aanvang neemt. Kan het college 

bevestigen dat dit inderdaad de bedoeling is en dat een en ander ook daadwerkelijk zo 

gepland gaat worden, eerst de parkeerkoffer en dan starten met de bouw van de 

appartementen? 

A:De omgevingsvergunning voor de realisatie van de 10 appartementen is verleend op 24 

januari 2022 en is gepubliceerd op 9 februari 2022. De omwonenden zijn hierover per brief 

geïnformeerd. Het plan voor de parkeerkoffer wordt momenteel uitgewerkt en daarvoor zal 

een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De planning van aanleg/uitvoering van de 

parkeerkoffer zal vóór de oplevering van de appartementen worden voltooid en hiermee 

voldoet het college aan de wens van de raad. 

- Wanneer verwacht het college de aanvraag voor de bouwvergunning van het 

appartementen complex aan het Schouw 1 te publiceren? De bewoners in de buurt van het 

Schouw 1 willen graag begrijpen hoe een en ander nu gaat verlopen.   

A: De omgevingsvergunning is verleend op 24 januari 2022 en gepubliceerd op 9 februari 

2022. De omwonenden zijn op 7 februari 2022 per email en op 8 februari 2022 per brief op 

de hoogte gebracht van de afgegeven omgevingsvergunning.  

 

- De omwonenden van het Schouw 1 te Akersloot  zijn uiteraard nog steeds niet blij met 

datgene dat er op 23/12/2021 is besloten. Kan iemand de bewoners voorlichten met 

betrekking tot wat hun mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de besluiten 

zoals deze op 23/12/2021 door de raad zijn genomen? 

A: De omwonenden zijn op 7 februari 2022 per email en op 8 februari 2022 per brief 

geïnformeerd. In de brief van 8 februari 2022 zijn de bewoners gewezen op de mogelijkheid 

om een beroepschrift in te dienen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

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


