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Gemeentenieuws

emeente Castricum behaalt uniek certi caat
De gemeente Castricum heeft samen 
met de gemeenten Bergen, Uitgeest 
en Heiloo een nog redelijk uniek cer-
ti aat behaald. e gemeenten heb-
ben gezamenli k deelgenomen aan de 

O restatieladder. it gee t inzi ht in 
de CO2-uitstoot van de gemeentelijke 
organisatie. en ona hankeli ke orga-
nisatie hee t beoordeeld dat astri-
cum heeft voldaan aan de eisen voor 
het O restatieladder erti aat o  
niveau 3.

CO2-Prestatieladder
Aan de hand van de CO2-uitstoot wordt 
bepaald wat de meest geschikte aanpas-
singen zijn om de uitstoot te verminderen. 
Deze aanpassingen zorgen ook voor lagere 
energiekosten en minder gebruik van mate-
riaal. De gemeente Castricum wil met de 
CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor 
andere organisaties in Castricum. 

et sta en lan 
Het CO2-Prestatieladder-stappenplan 
begint met inzicht in alle energiestromen van 
de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld 
gas-, elektra en brandstofverbruik. Het 
energieverbruik wordt vervolgens omgere-
kend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hier-
van wordt bepaald welke duurzaamheids-
maatregelen het meeste e ect hebben om 
CO2-uitstoot te verminderen. Dit inzicht zal 
worden gedeeld met andere organisaties.

De werkorganisatie zet zich in om CO2 te 
besparen met de CO2-Prestatieladder. Het 

roces van certi cering at daarmee samen 
gaat is begin van dit jaar afgerond. Wethou-
der Falgun Binnendijk zegt: “Met trots kun-
nen we dan ook melden dat de gemeente 
Castricum een niveau -certi cering heeft 
behaald. Samen met de gemeenten 

Bergen, Uitgeest en Heiloo is deze mijlpaal 
behaald. En dat is nog vrij uniek aangezien 
er nog maar 18 van de 352 gemeenten dit 
certi caat hebben.

Er zijn op het moment veel overheidsorga-
nisaties bezig om dit certi caat te behalen. 
“Het is mooi dat onze gemeente hierin lan-
delijk voorop loopt. Dit betekent dat we nog 
scherper kunnen sturen op CO2-besparing 
door middel van het managementsysteem 
dat e nu im lementeren.

anbestedingen
“Naast CO2-reductie dragen we met onze 
aanbestedingen ook bij aan het maken van 
positieve impact op het klimaat. In combi-
natie met de kennis en expertise binnen de 
organisatie en het Programmateam Klimaat 
worden bij toekomstige aanbestedingen 
de kansen voor positieve impact met beide 
handen aangepakt. We kijken daarbij niet 
alleen naar klimaatneutraal en circulair maar 
ook naar de e ecten in de keten. o tonen 
we aan de inwoners dat ook wij onze ver-
antwoordelijkheid nemen en kiezen voor een 
duurzamer alternatief.

De gemeente voldoet op deze manier ook 
aan de uro ese nergie- fficienc  ichtlijn, 
ofwel de ’EED-verplichting’.

Amnesty International collecteert 
van 13 t/m 19 maart 2022

Pilot slimme aanpak voor 
aantoonbare energiebesparing 
Wethouder van Castricum, Falgun 
Binnendijk, gaf donderdag 10 maart 
het startsein voor de tweede ilot om 
o  een slimme manier energiegebruik 
te redu eren bi  bedri ven. i dens de 

ilot  die het initiatie  is van de 
Provincie Noord-Holland, Regio 

lkmaar en het Ontwikkelingsbe-
drijf Noord-Holland Noord, worden 
de bes aringen nu ook inzi hteli k 
gemaakt voor andere bedri ven.  
Borst Bouw B  gaat vanuit deze ilot 
aan de slag met een aan ak van an 

ove nerg  anagement.

org li ht
Wethouder Falgun Binnendijk legt uit: 
“Bedrijven hebben al langere tijd een zorg-
plicht om energiebesparingsmaatregelen 
te tre en. edrijven orden hier steeds 
meer op aangesproken, daarnaast wordt 
ze gevraagd om hun energiebesparingen 
inzichtelijk en aantoonbaar maken.

De Provincie Noord-Holland is daarom 
samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-

olland oord en de egio lkmaar met 
een pilotprogramma gestart. Tijdens deze 
pilots kunnen bedrijven met een dash-
board direct aantonen hoeveel energie zij 
besparen. Falgun Binnendijk vervolgt: “Het 
is belangrijk dat bedrijven weten dat deze 
verplichting er is en hoe ze hier mee om 
kunnen gaan.

Slimme software
De tweede pilot vanuit het pilotprogramma 
is donderdag 10 maart bij AC Borst Bouw 
BV op de Castricummer Werf van start 
gegaan. De aanpak van Van Hove Energy 
Management vermindert het verbruik en 
maakt de gemaakte energiebesparingen 
zichtbaar. De behaalde besparingen wor-
den weergegeven op een dashboard.

aats ha eli ke verantwoordeli kheid
Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw 
BV: “Deze maatregel biedt ons de kans om 
tegen een relatief geringe investering een 
vermindering van verbruik te realiseren in 
onze bestaande huisvesting. Daarnaast 
past dit volledig in de maatschappelijke ver-
ant oordelijkheid die ij illen nemen.  

eer ilots
Wethouder Falgun Binnendijk kijkt terug 
en alvast vooruit: “In december 2021 zijn 

we gestart met de eerste pilot en later dit 
jaar start een pilot in de gemeente Dijk 
en Waard. Per pilot worden steeds een 
ander bedrijf en een bepaalde methodiek 
gecombineerd. Tijdens de pilots kunnen 
andere bedrijven meekijken om te zien hoe 
de aanpak werkt en of de rapportages 
slim en zonder al te veel werk gerealiseerd 
kunnen orden.  

er li hting
Bedrijven hebben een wettelijke plicht 
om energiebesparende maatregelen te 
tre en. ier ordt vaak nog onvoldoende 
navolging aan gegeven. Uit onderzoek blijkt 
dat hierdoor een groot besparingspotentieel 
onbenut blijft. Energiebesparing is 
misschien wel de goedkoopste, 
makkelijkste en meest effici nte manier 
om CO2 te reduceren. De Provincie vindt 
het daarom belangrijk hier de komende 
tijd veel aandacht aan te besteden. ij 
ondersteunt dan ook graag de pilots om 
inzichtelijk te maken met welke maatregelen 
op eenvoudige wijze energie kan worden 
bespaard.

Interesse? 
Ondernemers die geïnteresseerd zijn 
in de ontwikkelingen van deze pilot(s) 
kunnen contact opnemen met het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
De heer Nico Meester, projectmanager 
Verduurzaming bedrijventerreinen: 
nmeester@nhn.nl 06-13445447

Op de foto vanaf links namens Regio Alkmaar, 
wethouder gemeente Castricum Falgun Binnen-
dijk en namens AC Borst Bouw BV, directeur 
Cornel Borst. (Foto: Guillaume Groen Fotografie)

Extra gft-route van 21 maart tot en met 25 maart
We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we 
op woensdag uw gft-afval op.  

Akersloot   
rijdag  maart

Dinsdag 22 maart          GFT  

Castricum (dinsdagroute)
insdag  maart   

Donderdag 24 maart     GFT
  

Castricum (woensdagroute)
oensdag  maart        

Maandag 15 maart GFT  

Castricum (donderdagroute)
onderdag  maart

Vrijdag 25 maart GFT

Limmen  
aandag   maart   

Woensdag 23 maart      GFT  

De extra ophaaldagen vindt u ook op de 
Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl.

Jij zorgt voor ons groen. En daar hebben we best veel van. Je doet het 
onderhoud. aait het gras. orgt voor onze bomen. n de s ullen aar je 
mee werkt. Je gaat aan de slag met vragen van inwoners. En werkt in een 
jn team. n de inter ga je de strijd aan tegen de gladheid.

eactietermijn v r  a ril 0 . oor meer informatie ga naar 
www.werkeninnoordhollandnoord.nl of werkenbij.debuch.nl

ezo ht  medewerker wi ken 
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Subsidie energiebesparing bestaande woningen
De gemeente Castricum biedt huiseige-
naren de mogelijkheid gebruik te maken 
van de subsidieregeling energiebespa-
ring bestaande woningen. De regeling 
voorziet in subsidie voor het toepassen 
van energiebesparende maatregelen 
zoals onder andere isolatie, HR++ glas, 
thuisaccu, laagtemperatuurverwarming 
en douchewarmteterugwinning.

De energietransitie waar Nederland voor 
staat is urgent en wordt breed gevoeld. 
Wethouder Falgun Binnendijk legt uit: “We 
gaan ons elektriciteits- en warmteverbruik in 
toenemende mate verminderen door ener-
giebesparing en isolatie en de resterende 
energievraag te halen uit hernieuwbare 
bronnen. Dit is nodig om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen. Dit geldt 
niet alleen voor het elektriciteitsverbruik door 
de inwoners maar ook voor het verwarmen 
van woningen.

Om dit te realiseren is eerder een ambiti-
eus raadsbreed programma vastgesteld 
waarin het creëren van mogelijkheden voor 
iedere inwoner om energieneutraal te wor-
den en het stimuleren van verduurzaming 
van woningen als speerpunten worden 
benoemd.

Hoge energieprijzen
Naast de energietransitie zetten de huidige 
hoge energieprijzen veel woningeigenaren 
naar verwachting extra in beweging om hun 
woning te verduurzamen. Deze versnelling 
kan worden ondersteund door het aanbie-

den van een subsidieregeling. Wethouder 
Falgun Binnendijk: “Met deze subsidierege-
ling van de gemeente Castricum wordt de 
hogere energierekening en de investering 
van woningeigenaren enigszins gecompen-
seerd.”

Subsidieregeling
De regeling voorziet in subsidie voor het toe-
passen van energiebesparende maatrege-
len zoals onder andere isolatie, HR++ glas, 
thuisaccu, laagtemperatuurverwarming en 
douchewarmteterugwinning. Per adres mag 
jaarlijks eenmalig gebruik worden gemaakt 
van deze regeling.

Via deze gemeentelijke subsidieregeling 
kan al vanaf één energiebesparende maatre-
gel subsidie worden aangevraagd. In tegen-
stelling tot de landelijke ISDE subsidierege-
ling waar twee isolatiemaatregelen moeten 
worden gecombineerd om in aanmerking te 
komen. Tevens kan de gemeentelijke 
subsidieregeling worden gecombineerd met 
de landelijke ISDE subsidieregeling. “Daar-
door wordt het voor woningeigenaren nog 
laagdrempeliger en aantrekkelijker gemaakt 
om te investeren in energiebesparende 
maatregelen”, is de overtuiging van 
Binnendijk.

Deze subsidie loopt tot 1 januari 2023 of 
wordt afgesloten zodra het subsidieplafond 
van € 150.000,- is bereikt.

Kijk voor meer informatie op: 
www.duurzaambouwloket.nl/castricum

Bakkummerstraat 36 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
8 maart 2022 (Z22 064308)
Burgemeester Mooijstraat 5, 5a, 5b en 5c in Castricum ( nr. 5 ), het verbouwen 
van bankgebouw tot 3 appartementen en een winkelruimte, datum ontvangst 4 maart 
2022 (Z22 063884)
Delving 81 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 4 maart 
2022 (Z22 063764)
Eerste Groenelaan 42 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 6 maart 2022 (Z22 063891)
Haagscheweg 3 in Castricum, het realiseren van een bed & breakfast, 
datum ontvangst 7 maart 2022 (Z22 064094)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 4 maart 2022 (Z22 063851)
Kastanjelint 6 in Limmen (kavel 3), het gewijzigd uitvoeren van de kelderbak, 
datum ontvangst 4 maart 2022 (Z22 063885)
Pagenlaan 2 b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 3 maart 
2022 (Z22 063744)
Pagenlaan 2 f in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 3 maart 
2022 (Z22 063745)
Rijksweg 59 a in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
3 maart 2022 (Z22 063725)
Torenstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
4 maart 2022 (Z22 063843)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

De Bloemen 95 in Castricum, het bouwen van een woonwagen, verzenddatum 
8 maart 2022 (Z056211)
Oosterbuurt 2a kavel 36A in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
verzenddatum 8 maart 2022 (Z22 059713)
Ontheffing artikel 8.3 van het Bouwbesluit. t.b.v. werkzaamheden kelder 
appartementencomplex De Skulper in Akersloot De Skulper 20, Akersloot en
De Skulper 2 t/m 16, Akersloot (even) (Molenbuurt 24 achter), verzenddatum 
3 maart 2022 (Z22 063531)
Weegbree 39 in Castricum, het veranderen van de woning, verzenddatum 9 maart 
2022 (Z22 059530)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Zomermarkten centrum Castricum 
2022 op zondag 10 april 2022, zondag 22 mei 2022, zondag 26 juni 2022, 
zondag 17 juli 2022, zondag 21 augustus 2022 en zondag 18 september 2022, 
Dorpsstraat/Burgemeester Mooijstraat in Castricum, verzenddatum 10 maart 
2022 (Z22 063666)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Duidingsdebat bijwonen

Agenda
19.30 – 22.00 uur Duidingsdebat 
verkiezingsuitslag 
1  Opening
2  Vaststellen agenda 
3  Duidingsdebat verkiezingsuitslag 
    A. Duiden uitslag verkiezingen
    B. Mogelijke stappen naar 
        collegevorming
4  Sluiting 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de agenda en vergaderstuk-
ken van de gemeenteraad. Heeft u nog vra-
gen dan kunt u terecht bij de griffie: e-mail 
raadsgriffie@castricum.nl, of telefoon 088 
909 7014, 088 909 7094 of 088 909 9082.

Op donderdag 17 maart komen de acht partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in Castricum bij elkaar voor een duidingsdebat om de uitslag van de verkiezingen 
te duiden. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook kunt u het duidingsdebat live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl.

Landelijke Compostdag 
U kunt op dinsdag 29 maart vanaf 9.15 uur gratis compost scheppen op de milieustraat 
Schulpstet. Neem uw eigen zak en schep mee. Op=op.

Kapotte spullen? Repair Café in de bibliotheek
Transitie Castricum en de Groene Bak 
gaan het Repair Café weer opstarten, 
dit keer in de Bibliotheek van Castri-
cum, op zaterdag 26 maart 2022. Kom 
ook langs tussen 12:30 tot 15:30 uur. 
De entree is gratis (giften zijn welkom). 
U betaalt alleen voor eventuele mate-
rialen. Repareren en laten repareren is 
uiteraard op eigen risico.

We helpen u bij het Repair Café met aller-
hande reparaties van kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten. U kunt komen 

met apparaten die maximaal het formaat 
hebben van een stofzuiger (zorg er wel voor 
dat er een lege zak in zit).

U kijkt mee met de reparatie en helpt 
of denkt mee waar dat kan. Naast 
gerepareerde spullen brengt een Repair 
Café ook veel gezelligheid. Je kunt koffie 
en thee drinken en ideeën uitwisselen 
met andere bezoekers. Het Repair 
Café wordt eens per twee maanden 
georganiseerd door Transitie Castricum 
en De Groene Bak.




