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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 4 februari 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens
 het Raadsspreekuur 

Op 29 januari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belasti ngen 2019. 
Speciaal voor iedereen die daar vragen over heeft  of er meer over wil weten, organiseert de 
gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 2 februari van 9.00 – 13.00 uur. 
De toegang is grati s.

Belasti ngmedewerkers en taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informati e 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met zijn aanslag, kan daar 
samen de beste en snelste oplossing vinden. Meer informati e leest u op de homepage van onze 
website www.castricum.nl. 
Uiteraard kunt u ook ook buiten deze inloopdag om ti jdens openingsuren bellen of langskomen 
als u een vraag heeft .

MijnOverheid
Als het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat is het via www.MijnOverheid.nl
mogelijk om het aanslag-/beschikkingsbiljet digitaal in te zien en/of af te drukken.
Het taxati everslag van uw eigen woning kunt u digitaal inzien en/of afdrukken wanneer
het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat.

Met behulp van DigiD kan het MijnOverheid account en de gemeente Castricum als
organisati e worden geacti veerd door het plaatsen van een vinkje. Vanaf dat moment wordt de 
belasti ngaanslag digitaal verstuurd via de Berichtenbox van MijnOverheid.

WOZ-bureaus zeggen dat het indienen van uw bezwaar grati s is, maar uiteindelijk kost het de 
maatschappij veel geld! Maakt u daarom eerst een afspraak met ons, dan zoeken we naar de 
beste en snelste oplossing. 
De bureaus hebben recht op een vergoeding van de gemeente. De vergoedingen zijn wett elijk 
vastgesteld: € 249,- per bezwaarschrift , € 249,- per hoorzitti  ng en € 128,25 tot € 256,50 per taxa-
ti erapport. Stel dat uw WOZ-waarde met € 10.000,- wordt verlaagd; u ontvangt dan ongeveer 
€ 10,- terug. Het WOZ- bureau ontvangt van de gemeente de wett elijke vergoeding, die tot 
€ 700,- kan oplopen. 

Een bezwaarschrift  zelf indienen is wel grati s
De gemeente hoopt dat u geen ‘no-cure-no-pay bureau’ in de arm neemt als u vragen heeft  of u 
het niet eens bent met de aanslag. Belt u gerust met de belasti ngmedewerkers en taxateurs.

Binnen zes weken na de dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet kunt u een bezwaar-
schrift  indienen. U heeft  de volgende mogelijkheden om een bezwaarschrift  in te dienen.
- digitaal, met uw DigiD, via www.castricum.nl.
- schrift elijk aan de gemeente Castricum, t.a.v. de heffi  ngsambtenaar, Postbus 1301,

1900 BH Castricum.

Een bezwaarschrift  indienen via e-mail is niet mogelijk.

Agenda Raadsplein 17 januari 2019
Tijd Onderwerp 
Commissies 
19.30 – 20.45 Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op begroti ngswijziging  

2019 van de werkorganisati e BUCH 
21.00 – 22.30 Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw 
21.00 – 21.45 Bestemmingsplan Duinpad 3 te Castricum
21:45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken* 

Diversen 
22.45 Raadsvergadering 

1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad 
A Actuele politi eke onderwerpen  
4 Besluitvorming
A Diverse moti es Duin & Bosch
B Beantwoording brief inzake wijziging RvO en ABFO
5 Sluiti ng 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor 
tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij de 
griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsinformatieavond 
24 januari 2019

Tijd Onderwerp
19.30 – 21.00  Presentati e Regionale Energie Strategie (RES)
19.30 – 21.00 Raadsgroep Vernieuwing Lokale Democrati e

Pauze
21.15 – 22.30 Raadswerkgroep digitalisering 

Adviesraad Sociaal Domein zoekt 2 nieuwe 
leden én een secretaris
De adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe leden!
Wij zoeken 2 leden met affi  niteit op het gebied van: de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  Daarnaast zoeken wij een secretaris met affi  niteit en kennis van één of 
meerdere van de aandachtsgebieden.  

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van 
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen 
binnen het Sociaal Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de 
Parti cipati ewet en de Jeugdwet zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

Wie wij zoeken
U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en voelt zich betrokken bij 
de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op het gebied van één van de terreinen binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Parti cipati ewet hebt u kennis op basis van ervaring 
of (professionele) betrokkenheid.

Als inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum hebt u een sociaal netwerk, dat 
ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. Wellicht hebt u binding of bent u anderszins 
betrokken via vereniging of buurt bij sociale en maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. 
In elk geval staat u ‘midden in de gemeenschap’. 
De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacati evergoeding van de leden voor 
faciliteiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering. 

Meer informati e 
Wilt u eerst nog meer weten over het werk van de Adviesraad en uw mogelijke rol daarin? Dan 
kunt u contact opnemen met Cees Huisman, voorzitt er, telefoon 0648981923 of  huisman.cees@
gmail.com  

Reageren
Uw reacti e kunt u sturen, vóór 6 februari 2019, naar het e-mailadres asd@castricum.nl.  Er volgt 
dan een oriënterend gesprek met een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum. 
Daarna kan de Adviesraad besluiten u als lid voor te dragen aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, die de benoeming formaliseert. 

Inloopochtend over WOZ-waarde en gemeen-
telijke belastingen op zaterdag 2 februari

Hebt u interesse in het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Op woensdag 23 januari 
a.s. organiseert de gemeente samen met DECRA en ECONNETIC een informati ebijeenkomst in
Alkmaar. Van 16.00 tot 18.00 uur in het kantoor HVC, Jadestraat 1 in Alkmaar – Bezoekerscen-
trum. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.

Zon op bedrijfsdaken Regio Alkmaar 

Krijgt u ook wel eens verkopers van kalenders, ansichtkaarten en stroopwafels aan de deur? 
Sommigen beloven dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Het is de vraag of dat zo is. 
Vraag daarom alti jd naar een vergunning!

Als toezichthouder van de goede-doelensector waarschuwt het CBF al jaren voor verkopers van 
kaarten, kalenders etc. die de opbrengst geheel of grotendeels in eigen zak steken. Toch krijgt 
het CBF nog regelmati g klachten en meldingen. Wees daarom alert.

Vergunning
Het belangrijkste wat u kunt doen, is de verkoper vragen naar de vergunning van de gemeente. 
Sommige verkopers zeggen dat dit niet nodig is ‘omdat het geen collecte voor een goed doel is 
maar verkoop van goederen’. Fout. Aan de deur verkopen (‘colportage’) zonder vergunning is 
inderdaad toegestaan, maar niet als de opbrengst (gedeeltelijk) naar een goed doel gaat. Dan 
hebben de verkopers in vrijwel alle Nederlandse gemeenten een vergunning nodig. Dit valt 
namelijk expliciet onder de collectevergunning.
Smoes
Sommige verkopers doen een beroep op arti kel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid 
van meningsuiti ng gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, 
zou je gebruik maken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin.
Erkenning
Vraag dus alti jd naar de lokale vergunning. Volgt er een ingewikkeld verhaal en géén vergun-
ning, dan doet u er beter aan de deur te sluiten. U kunt ook vragen (of online controleren) of 
het goede doel een erkenning van het CBF heeft . De erkenning is niet verplicht. Maar ook het 
niet hebben van de erkenning kan een signaal zijn dat de verkoper zijn eigen belang hoger heeft  
staan dan het belang van het goede doel. 
Zekerheid
Wees dus voorzichti g. Natuurlijk kan een verkoper de beste bedoelingen hebben, maar dan is 
het ook geen probleem om bij de gemeente een vergunning aan te vragen en/of door het CBF 
erkend te worden. 
Klachten?
Voor klachten over dubieuze verkopers aan de deur kunt u zich melden bij het CBF; www.cbf.nl.

Verkopers voor het goede doel? 
Wees voorzichtig!
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 16 januari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
030119 lbert Schweitzerlaan  in astricum (kavel ) 
 Het bouwen van een woning (WABO1900004)
070119 Woude 3 c (secti e E 2) in astricum   
 Het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan (WABO1900035)
080119 rins Mauritsstraat 30 in astricum  
 Het vergroten van de woning (WABO1900032)
 Molenweg 3 in immen  
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1900041)
100119 Van ergenlaan 1 in astricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900054)
 Ostara 1 in immen 
 Het aanleggen van een in-  of uitrit (WABO1900048)
 Ostara 1 in immen 
 Het bouwen van een garage(WABO1900049)
110119 Dorpsstraat 19 in astricum 
 Het plaatsen van een dakkapel(WABO1900056)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
  uiten behandeling:  Stati onsweg  in astricum  
    Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
  uiten behandeling: immerweg 2 in astricum  
    Het plaatsen van schapen schuilstallen (legalisati e) (WABO1801522)
 
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
070119 ijksweg 100 in immen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801904)
090119 Vaartkant 1  in immen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801855)
100119 De Woude in kersloot en itgeest (diverse locati es) 
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)
 olderdijk a in astricum  
 Het vergroten van de werktuigenberging(WABO1801604)
 Westerweg  in kersloot 
 Het bouwen van een woning met berging (WABO18 01882)
 ooseveltlaan 1  in astricum 
 Het uitbreiden van de woning (WABO1801919)
110119 Molenweg 22 in immen. 
 Het verbouwen van een woning (WABO1801995) .

ezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

emeentelijk ioleringsplan astricum 2019-2023 ter inzage 
De Gemeenteraad heeft  op 20 december het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-
2023 vastgesteld. Het beleidsdocument ligt in concept vanaf 16 januari 2019 gedurende 6 
weken ter inzage ti jdens de openingsuren op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Castricum. Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 vindt u ook op onze website: 
www.castricum.nl/rioleringsplan 

Inhoud 
Het Gemeentelijk RioleringsPlan is een wett elijk verplichte planvorm, waarin we onze 

zorgplichten voor grondwater, hemelwater en afvalwater uiteen zett en. Het GRP richt 
zich dus niet alleen op het rioolwater en het effi  ciënt afvoeren hiervan, maar ook op het 
afvoeren, in  ltreren en lozen van regenwater en het peil van het grondwater (niet te hoog 
en niet te laag).

Het GRP wordt om de 5 jaar opgesteld. Het blikt terug op de afgelopen 5 jaar en kijkt 
vooruit naar de strategie en het beleid voor de aankomende 5 jaar. Hierin komen 
aspecten als samenwerking, kostenbesparing en ruimtelijke adaptati e (beter bekend als 
klimaatadaptati e) terug. Aan de hand van het uitgavenpatroon voor de aankomende 60 
jaar is een kosten-dekkingsplan opgesteld, aan de hand waarvan de rioolheffi  ng voor de 
aankomende 5 jaar is bepaald.

Zienswijze 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schrift elijk zijn zienswijze omtrent 
het concept Gemeentelijk rioleringsplan kenbaar maken bij het Team Civiele Werken 
en Verkeer, Postbus 1301, 1900BH Castricum of via email: (ingezuurbier@debuch.nl). 
Mogelijke zienswijzen worden ge nventariseerd en zo nodig verwerkt in het Gemeentelijk 
rioleringsplan en vervolgens in een de  niti eve versie aan de raad ter goedkeuring 
voorgelegd. 

Verkoop snippergroen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het voornemen bestaat tot verkoop 
van een strook snippergroen, naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de betrokken 
bewoners. De groenstrook zal vervolgens ingericht en gebruikt gaan worden als erf of 
tuin. Op termijn zal ten behoeve van het gebruik als tuin of erf de ter plaatse geldende  
bestemming  van de grond door middel van wijziging van bestemmingsplannen en/of een 
andere ruimtelijke ordeningsprocedure worden gewijzigd in een tuin of er  estemming. 
Dit kan ook gebeuren  in combinati e met eventuele bouwplannen, dit is per situati e 
verschillend.

De voorgenomen verkoop betreft :
- Een strook grond naast de woning Anna Reijnvaansingel 15 te Castricum

Inwoners die nader ge nformeerd willen worden, of hun zienswijze over de verkoop kenbaar 
willen maken kunnen hieromtrent contact opnemen met, team Vastgoed & Beleid telefoon 
088 909 7346 of door middel van een schrift elijke reacti e. Tekeningen van de te verkopen of 
te verhuren stroken grond liggen vanaf 17 januari 2019 gedurende vier weken ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis.  

Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, 
Heemstederweg  in astricum
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend, dat zij een 
omgevingsvergunning milieuneutrale verandering hebben verleend voor het bedrijf Tardy 
B.V. aan Heemstederweg 4 in Castricum. De milieuneutrale verandering betreft  het innemen 
van puin en steenafval. 

esluit verzonden: 8 januari 2019

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

 uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 de datum;
 over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
 de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
 uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland Noord, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een 
voorlopige voorziening te tre  en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank 
indienen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven. 

nformati e/besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 
-1021300 (o.v.v. zaaknummer RUD.264868).

astricum, 1  januari 019.

uim 300 inwoners hebben afgelopen ti jd de en u te kleine ergernissen  van de gemeente 
ingevuld. De gemeente wilde hiermee graag inzicht krijgen in de meest voorkomende 
alledaagse  ergernissen in de openbare ruimte.

Uit de resultaten is een top drie naar voren gekomen. Met sti p op één staat ‘hondenpoep’, 
gevolgd door ‘fout parkeren’ en op nummer drie ‘rommel op straat’.
De en u te is ook in Bergen, Castricum en Uitgeest gehouden. Hier kwam dezelfde top drie uit.
De gemeente zet in samenwerking met de politi e al in op deze drie problemen. Er zijn regels en 
er wordt gecontroleerd, gehandhaafd en opgeruimd. Zij hoopt ook op samenwerking met u als 
inwoner; spreek elkaar aan als u een probleem signaleert. Bewoners, ondernemers, organisati es 
en gemeente: de buurt, dat is iedereen samen  De gemeente gaat concrete en e  ecti eve oploss-
ingen zoeken voor de top drie ergernissen. Dezen krijgen onder andere speciale aandacht in het 
handhavingsbeleid dat in 2019 door het college wordt vastgesteld.
De gemeente is erg blij met de bereidheid van de inwoners om de en u te in te vullen en wil 
iedereen die de moeite daarvoor heeft  genomen bedanken.

Hondenpoep op één Kastanjes Van Oldenbarneveldweg ziek
De kastanjebomen aan de Van Oldenbarneveldweg kampen met een schimmel. 
De gemeente laat onderzoeken wat dit betekent voor de stabiliteit van de bomen. 
Het gaat om het zogeheten  uweelpootje. 

De schimmel werd eind vorig jaar ontdekt bij een boom ter hoogte van nummer 53. 
Uit voorzorg is daar een zware tak verwijderd omdat er kans was op a  reken. Bij inspecti e 
van de andere bomen bleek de schimmel ook daar aanwezig.
De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachti ng volgende maand bekend.

Like ons op Facebook



Waar blijft het water?
Riool
Tegenwoordig legt de gemeente gescheiden rioolsystemen aan. Het vuile afval-
water uit woningen en bedrijven wordt niet meer vermengd met regenwater. Dat 
voorkomt dat vuil rioolwater op straat belandt bij heftige regen. Het afvalwater gaat 
via het rioolsysteem naar de zuivering van het hoogheemraadschap (waterschap).
Door het scheiden van het rioolstelsel hoeft het schone regenwater niet meer 
naar de zuivering. Daarnaast wordt regenwater lokaal opgevangen in wadi’s (

verlaagde grasvelden of verlaging met beplanting), grep-
pels en verdiepte pleinen, waar het minder overlast 

veroorzaakt.
Met rijdende camera’s in het riool houden 
wij de kwaliteit van de putten en buizen 
in de gaten. De gemeente zorgt voor het 
onderhoud en het vervangen van 
onderdelen.

Grondwater
Door de klimaatverandering komen er meer periodes van heftige regenval, maar 
ook van langdurige droogte. Dat heeft gevolgen voor het grondwaterpeil. Om de 
risico’s bij lange droogte te beperken, is de grondwatervoorraad belangrijk. Waar 
het peil laag is, kan regenwater het best in de grond belanden in plaats van het 
riool. Waar het peil hoog is, kan drainage uitkomst bieden. We houden de situatie 
in de gaten met behulp van grondwatermeetpunten verspreid over de hele ge-
meente.

Speciale bestrating en planten helpen 
het regenwater in de tuin te houden. Illustratie Rioned

Wat kunt u doen
De gemeente kan het effect van klimaatverandering niet alléén opvangen. 
Om wateroverlast na fl inke regenbuien te beperken zijn maatregelen op eigen 
terrein ook nodig. 

Hoe meer regenwater rechtstreeks in de grond kan stromen, hoe minder het 
riool onder druk komt te staan. Waar veel huizen of bedrijven staan, kan dat 
vaak moeilijker: straten en terreinen zijn geplaveid en het regenwater vindt 
vooral via het riool zijn weg. Wat helpt is in deze gebieden ruimte voor 
regenwater te scheppen. Door groen te planten bijvoorbeeld.

Afvoer geregeld in Gemeentelijk 
Rioleringsplan Castricum 2019-2023
Op 20 december heeft de gemeenteraad het Gemeentelijke RioleringsPlan 
2019-2023 vastgesteld. Dit plan ligt ter inzage. Uw reactie is welkom.

Waarom een rioleringsplan?
Al het regenwater, maar ook het rioolwater uit woningen en bedrijven moet 
ergens heen. De gemeente zorgt voor de inzameling en afvoer. Ook houdt de 
gemeente het grondwaterpeil bij. Er staan meetpunten verspreid door de hele 
gemeente.

Hoe de gemeente dit alles doet, dat staat in het gemeentelijk rioleringsplan 
(GRP). Hierin staan de plannen voor de komende jaren, wat dat kost en wat 
inwoners bijdragen in de vorm van rioolheffi ng. Het GRP wordt elke 5 jaar 
aangepast.

Ander klimaat vraagt om maatregelen
Het klimaat verandert: regenbuien worden steeds heviger en ook periodes van 
droogte komen vaker voor. Bij extreme regen kan het riool al het water niet 
meteen verwerken. Een periode van lange droogte heeft ongewenste gevolgen 
voor bijvoorbeeld de grondwaterstand.
Daarom nemen gemeenten in Nederland, maar ook de waterschappen 
maatregelen om problemen te voorkomen. Bij veel regen moet het water goed 
wegkunnen, bij droogte is het juist van belang om watervoorraden te hebben.

En verder…
De gemeente werkt aan beleid voor zogeheten ‘klimaatadaptatie’, ofwel: hoe 
bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering? Dit werken we de 
komende 2 jaar uit. 

Rioolheffi ng
De extra investeringen en onderhoudsmaatregelen voor het riool zijn noodzakelijk 
maar kosten wel geld. De gemeente weet de meeste extra kosten op te vangen 
door meer samenwerking en afstemming met andere overheden en door slim-
mer werkzaamheden te combineren. Ook kijkt de gemeente naar het onderhoud: 
als het nog kan wachten, dan bespaart dat kosten.
Zo kan de stijging van de rioolheffi ng beperkt blijven. Volgend jaar gaat de heffi ng 
van € 192,- per huishouden naar € 196,- .

Inzage
Het GRP 2019-2023 ligt vanaf 16 januari tot en met 27 februari 2019 ter inzage in 
het gemeentehuis. Het rioleringsplan is ook in te zien op onze website: www.cas-
tricum.nl/rioleringsplan. Tot en met 27 februari 2019 kunt u een zienswijze kenbaar 
maken bij de gemeente, via een e-mail aan IngeZuurbier@debuch.nl of schriftelijk 
bij gemeente Castricum, Postbus 1301,  1900 BH Castricum, onder vermelding 
van: ‘zienswijze rioleringsplan’.

Meer informatie
Heeft u vragen over het rioleringsplan of de procedure? Neem dan contact op 
met Inge Zuurbier, beleidsmedewerker water.

Het scheelt als regenwater in de tuin kan lopen in plaats 
van in het riool. Foto Rioned

Regenwater en afvalwater worden apart afgevoerd. Illustratie Rioned.

De Schulpvaart.  
Foto Nico Lute




