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Onderwerp
carrousel: Vervolgbehandeling voorstel zwemvoorziening Castricum*
carrousel: WNK Personeelsdiensten
Auditcommissie

Wegwerkzaamheden Kleibroek Castricum
e leibroek inclusief rotonde Torenstraat krijgt een nieuwe inric ting Ook de oning Willemstraat wordt aangepakt erkeer moet rekening ouden met omleidingen en wegafsluitingen e werkzaam eden starten rond maart en duren tot medio juli 2
Het werk wordt
in meerdere fasen uitgevoerd
Gemotoriseerd verkeer
Bestemmingsverkeer kan via diverse andere straten de bestemming bereiken. Doorgaand
verkeer kan de eerste weken nog via de Kleibroek, daarna geldt een omleiding via de Prinses
Beatrixstraat.
Fietsers
Ook voor etsers geldt een omleiding; deze verschilt per fase en staat op borden aangegeven.
Bus
Bus 9, 164 en 16 rijden tijdens het begin van de afsluitingen een omleiding via de leibroek,
daarna gewoonweg via de Prinses Beatrixstraat (n.b: dus ook bus 164 op zondag).
Informatie
ijk voor meer informatie op www.castricum.nl/werkaandeweg
Populieren gekapt
Woensdag 28 februari worden er populieren gekapt in de bocht aan de van Haerlemlaan. Firma
Groenwerken gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen.
Er zal wat verkeershinder zijn. Verkeersregelaars zijn er ter plekke om het verkeer te regelen. De
kap is nodig voor de veiligheid: door de leeftijd van de bomen vallen veel takken uit.
Dezelfde week worden ook 5 populieren gekapt aan de Juliana van Stolberglaan. Hier heeft het
verkeer geen overlast.
Oosterzijweg paar keer kort gestremd
Aan de Oosterzijweg in Limmen zijn lmopnamen. Daarom kan de weg een aantal malen korte
tijd gestremd zijn op dinsdag 2 en woensdag 28 februari. De stremming duurt maximaal 10
minuten. De lmmaatschappij zet verkeersregelaars in.

!

Verkiezingen gemeenteraad
Download de app Castricum stemt!
Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt op woensdag 21
maart. Meer over waar je kunt stemmen, op wie je kunt stemmen en waarom je moet stemmen
vind je in de app Castricum stemt.
Download de app op jouw mobiel of smartphone. Download je de app voor je tablet? Vink dan
even aan dat je zoekt op apps voor mobiel.
Weet w t je stemt, kom
naar een debat
Wil je weten hoe de politieke partijen denken over
bepaalde onderwerpen?
Kom naar één van de debatten.
insdag 2 februari,
debat over et strand
Op dinsdag 20 februariben
je vanaf 19.30 uur welkom
in Fase Fier. Daar gaan politieke partijen in debat over
het strand. Het debat is
van 20.00 tot 22.00 uur en
wordt georganiseerd door
Overleggroep Strandgebied
Castricum.
rijdag 2 februari, debat
georganiseerd door
Op vrijdag 23 februari ben
je vanaf 19.30 uur welkom
in Huis van Hilde. Daar
organiseert FNV een debat. Hoe sociaal zijn hun
keuzes op het gebied van
werk, inkomen en zorg?
Het debat is toegankelijk
voor leden en niet-leden van de FNV.
Zondag maart, slotdebat
Op zondag 18 maart ben je vanaf 19.30 uur welkom in Theater Koningsduin in Geesterhage.
Daar begint om 20.00 uur het slotdebat. Alle lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over onder
werpen die in Castricum spelen. Wil je er bij zijn? Bestel dan je kaarten via www.castricum105.
nl. Het wordt georganiseerd door OVC, LOV, Goed Contact en Omroep Castricum.
Deze en andere belangrijke data vind je in de app Castricum stemt.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt
ze op facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je
kunt erover meepraten.

Oﬃciële mededelingen woensdag 21 februari 2018
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. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
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 publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
070218 uurtweg 2 in kersloot
Het vervangen van de WTW-kast op het dak van basisschool De Brug
090218 Tulpenveld in Limmen

Het bouwen van een berging
tierop in de Woude
Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
130218 apelweg (kavel ), t o apelweg In Limmen
Het bouwen van een woning
Wielewaal in astricum
Het plaatsen van een tuinmuur
120218

e volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten be andeling gesteld
en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij:
ad van Mensenrec ten (kad
) in astricum
Het kappen van 5 bomen en 10 struiken
uiten be andeling ulianaplein in kersloot
Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning
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erlengen be andeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
140218 e Hooge elte (naast Hoogegeest 2 , bouwnr ) in kersloot
Het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd,
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is gri erecht verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
130218 Het Lange Rijntje 2 in Limmen
Het plaatsen van een transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
150218 Oude arklaan t m (was ) in astricum
Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot woningen
(De Loet)
Heemstederweg nabij nr in astricum
Het graven en dempen en een sloot en het plaatsen van een damwand
rederodestraat a in astricum
Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
160218 asmijnlint 2 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuis

erleende

-vergunning

Datum Adres
130218 Bakkerspleintje Castricum
Plaatsen informatiekiosk Tiny House van zaterdag 24 februari 2018 t/m zaterdag 24
maart 2018
arkeer terrein de rink urgemeester Lommenstraat te astricum
Standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Midden-West
150218 Middenweg b in Limmen
Evenementenvergunning slagwerkfestival De Enterij op zaterdag 24 maart 2018 van
16.00 uur tot 24.00 uur in Sporthal De Enterij
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 informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gewijzigd vastgesteld

ploitatieplan Limmen-Zandzoom, e erziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Castricum op 15
februari 2018 het Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, vierde herziening, gewijzigd heeft
vastgesteld.

In oud e ploitatieplan
De herziening van het exploitatieplan regelt de gewenste ruimtelijke kwaliteit, een juiste
uitvoering van werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten tussen de
verschillende grondeigenaren in het gehele Zandzoomgebied. Dit gebied bestaat uit twee
delen. Het grootste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Heiloo,
de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en
de Westerweg en de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest. Het kleinere deel wordt begrensd door de
gemeentegrens, GGZ locatie De Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg.

taal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is
beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, de heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via e-mail woutervoerman@debuch.nl.

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan upermarkt Limmen Zandzoom

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het uitwerkingsplan Supermarkt Limmen Zandzoom op 30 januari 2018 gewijzigd is
vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot een herziening van het exploitatieplan Limmen Zandzoom waarin de eﬀecten van het uitwerkingsplan
zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicatie opgesteld.
Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van een supermarkt. De supermarkt ligt achter groothandel Jacob Hooy Co B.V. aan de Rijksweg. Bij aanvang wordt een winkelvloeroppervlakte van 850 m2 gerealiseerd. Het winkelvloeroppervlakte kan worden uitgebreid naar
1250 m2 mits door middel van een distributieplanologisch onderzoek aangetoond wordt
er voldoende marktruimte is en er geen duurzame ontwrichting ontstaat van de bestaande
detailhandelstructuur.
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen bestaan o.a. uit:
• het verplaatsen van het bouwvlak van de supermarkt twee meter in oostelijke richting,
waardoor het bouwvlak op de erfgrens wordt geplaatst;
• het toevoegen van een akoestisch rapport van de supermarkt in relatie tot de nieuw te
bouwen woningen;
• het toevoegen van het begrip luifels en de maximale oppervlakte aan luifels tot 200 m2
met een maximale hoogte van 5 m.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingssplan, en de hierbij behorende stukken inclusief
de nota zienswijzen en/of nota ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 februari
2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID
NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarkt-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij
de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en
de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan
via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemWaar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het besluit, het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan en de hierbij behorende stukken inclu- de beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit
sief de nota zienswijzen, zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziein te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPL10Zandzoom-VE04. ning. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal
indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn
1902 CA te Castricum.
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek
is beslist.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan kan met ingang van de dag na die
Meer informatie
waarop het besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep bij de Afdeling beVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het
college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2a

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2a
gewijzigd is vastgesteld.
Daarnaast heeft de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot een herziening van het
exploitatieplan Limmen Zandzoom waarin de eﬀecten van het uitwerkingsplan zijn verwerkt.
Hiervoor is een aparte publicatie opgesteld.

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in
het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Daarnaast kent
het plan één woning aan de Pagenlaan (naast nummer 14).
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen bestaan uit:
oorlopige voorziening
• De bijlage bij de toelichting ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd.
Het besluit tot vaststelling treed in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het • Een nieuwe bijlage voor de stikstofberekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook
de toelichting van het plan is hierop aangepast.
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Af- • De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
• Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichting,
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. DigiHet beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan
via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
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enkele ondergeschikte correcties op de verbeelding.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het
college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota
zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen
kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde
beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Petter, tel. 14 0251 of via e-mail
janvanboven@debuch.nl en hermanpetter@debuch.nl.

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2b

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2b
gewijzigd is vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot
een herziening van het exploitatieplan Limmen Zandzoom waarin de eﬀecten van het uitwerkingsplan zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicatie opgesteld.
Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door de Nieuwelaan in het noorden, de Hogeweg in
het westen en het bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten. Het plan maakt gevarieerde
woningbouw mogelijk.
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De belangrijkste
wijzigingen bestaan uit:
• De bijlage bij de toelichting ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd.
• Een nieuwe bijlage voor de stikstofberekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook
de toelichting van het plan is hierop aangepast.
• De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
• Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichting,
enkele ondergeschikte correcties op de verbeelding.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2b-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens
wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het
college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen
kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde
beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Petter, tel. 14 0251 of via e-mail
janvanboven@debuch.nl en hermanpetter@debuch.nl.

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c
gewijzigd is vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot
een herziening van het exploitatieplan Limmen Zandzoom waarin de eﬀecten van het uitwerkingsplan zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicatie opgesteld.
Inhoud uitwerkingsplan
Het gebied ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt. In dit
gebied komen diverse type woningen en appartementen.
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De belangrijkste
wijzigingen bestaan uit:
• De bijlage bij de toelichting ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd.
• Een nieuwe bijlage voor de stikstofberekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook
de toelichting van het plan is hierop aangepast.
• De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
• Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichting,
enkele ondergeschikte correcties op de verbeelding.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens
wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het
college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen
kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde
beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Petter, tel. 14 0251 of via e-mail
janvanboven@debuch.nl en hermanpetter@debuch.nl.
Castricum, 21 februari 2018

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu, locatie Rijksweg 2 te Limmen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning milieu
voor het bedrijf aan Rijksweg 2 te Limmen in te trekken, omdat er gedurende drie jaar geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning:
De op 26 maart 1997 verleende omgevingsvergunning milieu aan Firezone (revisievergunning). Het betreft een omgevingsvergunning milieu voor het in werking hebben van een afleverpunt voor motorbrandstoﬀen (inclusief LPG) op het perceel aan Rijksweg 2 te Limmen,
kadastraal bekend kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A, nr. 2905.
Ter inzage
U kunt het ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu met de bijbehorende
stukken van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 inzien bij de gemeente Castricum,
Raadhuisplein 1 te Castricum.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de RUD NHN,
postbus 2095, 1620 EB in Hoorn onder vermelding van kenmerk RUD.224810. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de RUD
NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk één week vóór aﬂoop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.
Informatie
Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.
Castricum, 21 februari 2018

