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Onderwerp : Toelichting op het afvallen van zoekgebieden RES in Castricum 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 15 december heeft het college van B&W het plan van aanpak ‘Participatie RES 1.0’ 
vastgesteld. Dit plan van aanpak laat zien op welke wijze in de BUCH-gemeenten invulling wordt 
gegeven aan de participatie naar de RES 1.0, die voor eind januari staat gepland. In de concept 
Res NHN zijn zoekgebieden geformuleerd Deze zoekgebieden zijn in de afgelopen maanden 
geconcretiseerd tot die zoekgebieden die nu de participatie in zouden kunnen. Voor Castricum 
blijkt echter dat geen buitenstedelijke zoekgebieden overblijven. Wat resteert is ‘zon boven 
parkeerterreinen’ en zon op grote daken. Hiermee heeft een participatieavond een beperkte 
waarde. Eind januari zal wel een informatieavond worden verzorgd om een toelichting te geven op 
het concretiseringsproces tot nu toe. 
 
Consultatie tot op heden: 
Eerder in 2020, van 24 april tot 1 oktober, heeft de digitale consultatie op de concept RES NHN 

plaatsgevonden onder betrokkenen bij het RES-proces. Eveneens heeft de gemeenteraad in 

september via amendementen haar wensen en bedenkingen bij de concept RES NHN gegeven. 

Deze reacties zijn opgenomen en beantwoord in de Reactienota RES NHN, die 15 december ter 

vaststelling is voorgelegd aan het college. Tenslotte is in het 4de kwartaal van 2020 in ambtelijk 

overleg met de provincie en Liander verkend of de overige zoekgebieden haalbaar zijn. Het 

resultaat van deze consultatie op de zoekgebieden is verstrekkend voor de gemeente Castricum. 

 

Effect van amendement: 

In de amendementen van de raad van 17 september jl. wordt gesteld: “… dat in de verdere 

uitwerking van de RES Noord Holland Noord voor het landelijke gebied de leidraad van de 

natuurorganisaties wordt toegepast. “ 



Een daar op volgende afstemming met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Landschap 

Noord Holland laat zien dat de volgende zoekgebieden binnen de gemeentegrenzen van 

Castricum afvallen (zie brief van LNH en Natuurmonumenten aan college van B&W: “Visie op 

zoekgebieden RES in gemeenten Castricum”; 7-10-2020): 

- Zon langs de spoorlijn tussen Castricum en Heiloo (zoekgebied 15; zie bijlage 1), 

- Zon langs de spoorlijn tussen Castricum en Uitgeest (zoekgebied 16), 

- Zon langs de A9 (zoekgebied 14), 

- Zon boven parkeerterrein Castricum aan Zee (hierover loopt nog een discussie). 

 

Beschermingsregiems van de provincie: 

Het ambtelijk overleg met de provincie in het 4de kwartaal van 2020 liet aanvullend zien dat: 

- het resterende zoekgebied voor wind in Castricum, tussen Akersloot en de 

Boekelermeerpolder (zoekgebied 25; zie bijlage 1) èn 

- het laatste zoekgebied zon ten noorden van Akersloot (zoekgebied 12), 

bleken te botsen met het provinciale beschermingsregime. Oftewel, zonneweides of windmolens 

zijn in deze gebieden niet toegestaan. 

 

Laatste zoekgebied on-hold 

Het resultaat van de gehele consultatie is dat nu een klein zoekgebied ‘zon’ resteert ten noorden 

van Akersloot (zoekgebied 12, ca. 12 ha.; zie bijlage 1). De provincie heeft toegezegd te 

beoordelen of dit gebiedje weidevogelkerngebied zou kunnen worden ter vervanging van het 

weidevogelkerngebied waar nu het vervallen zoekgebied voor wind is geprojecteerd (zoekgebied 

25). Zodoende zou alsnog een windmolen gerealiseerd kunnen worden. Naar verwachting vergt de 

beoordeling enige tijd. Voor zolang staat dit zoekgebied ‘on hold’ en maakt daarmee geen deel uit 

van de burgerparticipatie. 

 

Samenvattend betekent dit dat het bod van Castricum hoofdzakelijk binnenstedelijk plaatsvindt. 

 

Raadsinformatieavond regio Alkmaar op 6 januari: 
Voor 6 januari 2021 staat een raadsinformatieavond voor de regio Alkmaar gepland. Hierin worden 
de visualisaties van de geconcretiseerde zoekgebieden getoond. Eveneens zal een toelichting 
worden gegeven op het afvallen van zoekgebieden in de regio. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
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